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SLOVO STAROSTKY
Šťastný rok 2012 !!!
Stojíme na prahu nového roku, roku 2012. Navzájem si přejeme štěstí, spokojenost, úspěchy, pevné
zdraví. Přesto jsme si dobře vědomi, ţe ţivot znamená především řešení problémů, plnění kaţdodenních
úkolů, ţe kaţdému z nás také přináší situace, které bolí, buď skutečně fyzicky nebo na srdci, na duši.
Právě tím, ţe obstojíme před ţivotními překáţkami, jsme schopni intenzivně proţívat šťastné chvíle
v rodině, v zaměstnání, ve společnosti. Ty jsou tím pravým kořením našeho ţití. Do nového roku hledíme
s obavami, ale současně se těšíme a ptáme se: „Co nám přinese rok 2012?“
Máme očekávat různé katastrofy nebo dokonce konec světa? V poslední době se čím dál více mluví o
prosinci 2012, kdy má nastat jakýsi přelom nebo dokonce konec světa. Anebo se na nebi objeví vesmírné
koráby a lidstvo se tak dostane do přímého kontaktu s mimozemskou civilizací? „Nestane se vůbec nic,“
tvrdí odbornice na předkolumbovskou kulturu Mayů a jejich náboţenství Zuzana Marie Kostičová.
Současně říká: „Historičtí Mayové zřejmě nepočítali s koncem světa. V mayském myšlení kaţdé ukončení
cyklu s sebou neslo nějaké katastrofy, ale byly to katastrofy typu povodně nebo sucha, navíc to byla
katastrofa odvratná. Kdyţ se náleţitě uctí správné boţstvo, můţe zařídit, ţe se katastrofa nestane, ani ta
malá.“ Co se týče našeho domácího dění, přijdou rozmary počasí, zprávy o válečných konfliktech, různých
lokálních pohromách, zkrachovalých bankách a podnicích, ale to vše je jiţ součástí našeho ţivota. Tyto
události jsou spíše logickým pokračováním započatých změn – ekologických, ekonomických, politických a
sociálních. Podle Martina Kolára, autora Lexikonu zdraví, je tu něco, co stojí za zmínku. „Kdybychom se
podívali na naši republiku z ptačí perspektivy, zjistíme, ţe její hornaté hranice jsou jasně patrné aţ
z kosmu. Jako bychom byli vyšší prozřetelností chráněni před okolním světem. Nejde přitom pouze o
geografickou ochranu, ale velmi mocné duchovní síly.“ Naplno tuto Boţí ochranu podle něho pocítíme od
konce května příštího roku, kdy započne dlouhodobější proces celkové obnovy českého národa. Někteří si
budou muset sáhnout aţ na samotné dno svých sil, ale nikomu nebude naloţeno ani o stéblo více, neţ
dokáţe unést. Česká republika se stane poměrně klidným přístavem v rozbouřených vodách světa.
"Scénář, který pokládám za realistický je ten, ţe se eurozóna s krizí bude potýkat ještě poměrně dlouho,
několik let, ale nedojde k systémovému kolapsu. Mírně vzroste nezaměstnanost a poklesnou reálné mzdy.
Aţ o desetinu zdraţí potraviny a zvýší se i ceny energií," uvedl ministr financí Kalousek. Rok 2012 je

olympijským rokem. Od 26. Července do 12. srpna se budou konat olympijské hry v Londýně. Mělo by být
rozdáno 300 sad medailí ve 26 sportech. Anglická metropole se stane prvním městem, ve kterém se
uskuteční novodobé olympijské hry třikrát (byly v roce 1908 a 1948).
Zastupitelstvo obce Načeradec schválilo na prosincovém veřejném jednání rozpočet na rok 2012, který
vychází ze současné situace v obci i ve státě. Mohu-li ho tak nazvat, je šetrný. Počítá se zajištěním
běţného chodu obce a pouze s menšími investicemi – vybudování AT stanice a nových místních
komunikací v lokalitě Vinohrad, u nových rodinných domků, zahájení výstavby nových inţenýrských sítí
(vodovod a kanalizace) ke stavebním parcelám u lhotecké silnice. Rádi bychom provedli např. opravu
hasičských zbrojnic v několika vesnicích, schválili a uvedli ve skutečnost označení ulic v Načeradci.
Váţení spoluobčané, přeji Vám co nejvíce šťastných chvil v roce 2012.
Jana Rozkošná, starostka obce Načeradec

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V PROSINCI 2011 – 8.12., 29.12.
Mimo jiné rada obce projednala:
Rada obce projednala ţádost společnosti 3e Projektování ekologických staveb Pelhřimov, která ţádá o
vyjádření ke stavbě „ Výstavba rybníka v osadě Bozejny“. Rada obce souhlasí.
Rada obce opět projednala směnu pozemku p.č. st. 31,23, st. 24, 27/4 PK v k.ú. Řísnice ve vlastnictví p.
J.J., bytem Načeradec. Tyto pozemky se nacházejí pod vodárnou v Řísnici. Rada obce schvaluje a
navrhuje směnu pozemků za pozemek ve vlastnictví obce jednu ze stavebních parcel č.
210/150,210/168,210/153 dle geometrického plánu v k.ú. Načeradec. Vzhledem k tomu, ţe hodnota
pozemků v Řísnici a v Načeradci není srovnatelná, rada navrhuje finanční vyrovnání směny 120 000 Kč ve
prospěch obce Načeradec. V případě souhlasu p. J.J., bytem Načeradec bude rozhodovat zastupitelstvo
obce o provedení a podmínkách směny pozemků.
Rada obce schvaluje Směrnici č. 1/2011 časového rozlišení, Směrnici č. 2/2011 o inventarizaci, Směrnici č.
3/2011 k odpisování majetku obce Načeradec a Dodatek ke směrnici o oběhu účetních dokladů (Směrnice
o oběhu účetních dokladů je platná od 1.1.2007).
Rada obce projednala návrh směny části pozemků p.č. 1808/2 KN v k.ú. Načeradec ve vlastnictví obce
Načeradec a 794/1 KN v k.ú. Načeradec ve vlastnictví OKZ Holding a.s., se sídlem Vrchlického 58/88,
Praha 5, IČ 26209012. Rada obce ukládá starostce obce podepsat Dohodu mezi účastníky Obcí
Načeradec a OKZ Holding, a.s., Praha 5, IČ 26209012.
Rada obce souhlasí s darem Obci Načeradec ve výši 18200 Kč od T.V.
Rada obce souhlasí s prořezávkou v objektu a kolem bramborárny v Řísnici provedenou bezplatně za
odebrané dřevo z prořezávky. Práce provede J.V., Řísnice.
Rada obce souhlasí s prořezávkou v rokli v Pravěticích provedenou bezplatně za odebrané dřevo
z prořezávky. Práce provede p. J.F., Pravětice.
Rada obce projednala ţádost o stanovisko ke stavbě. Posoudila pasport – jednoduchou dokumentaci
skutečného provedení stavby „Stodola – udrţovací práce, celková oprava a změna vyuţití“, na hranici
pozemku p.č. st. 16 v k.ú. Olešná u Načeradce, zpracovaný p. Jaroslavem Koutem pro stavebníka J.S.,
Olešná. Rada obce proti stavbě „Stodola – udrţovací práce, celková oprava a změna vyuţití“ podle
předloţené dokumentace – pasportu – nemá námitek.
Rada obce projednala ţádost o vyjádření k povolení stavby. Posoudila projektovou dokumentaci pro
stavební řízení „Hospodářský domek na pozemku č. 47, Daměnice“, na pozemku p.č. 47 KN v k.ú.
Daměnice, zpracovanou p. Ing. Miloslavem Michálkem, Benešov, autorizovaným inţenýrem pro pozemní
stavby a poţární bezpečnost staveb, ČKAIT 0008548, pro stavebníka V.P., Vlašim. Ke stavbě
„Hospodářský domek na pozemku p.č. 47 v k.ú. Daměnice nemá rada obce námitek.
Rada obce si na své jednání pozvala zástupce VRV a.s. (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.) Praha 5
Ing. Kokrmenta který má na starosti přípravu Koncesního řízení na provozování vodovodů a kanalizací pro
veřejnou potřebu obce Načeradec.
Z informací vyjímáme: Koncesní řízení vyplývá ze zákona a z poţadavků FŢP. Předpoklad ukončení
koncesního řízení je do 30.06.2012. Oslovuje se 5 a více uchazečů a soutěţí se o cenu vodného a
stočného (váha 95%) /zbylých 5% jsou sankce a smluvní body/. Obec si určuje nájem – o to se nesoutěţí.
Uchazeč skládá jistotu. Poţadovaná kvalifikace je: provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod
vody, nakládání s odpady, pojištění za škodu 20 mil. Kč, 4 letá praxe, minimální výše obratu za rok 10 mil.
Kč aj. Cena vodného a stočného by měla být nastavena tak aby byla zajištěna tzv. udrţitelnost (ušetříme si
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na novou, aţ skončí ţivotnost). Nárůst vodného a stočného je předepsaný fondem. Počet zaměstnanců: 1
osoba na technické profese + 1 osoba na dělnické profese. Komise pro otevírání obálek je 5-ti členná (4
z obce a 1 z VRV). Vázací doba provozování daná smlouvou o poskytnutí dotace je 10 let. Rádi bychom ji
sníţili. Do konce ledna by se mělo vypsat koncesní řízení.

UŽITEČNÁ INFORMACE
1) Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů platí poplatek:
1/ fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost můţe být poplatek odváděn společným
zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit
jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
2/ fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo slouţící k individální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu ţádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Sazba poplatku je 450 Kč a je tvořena z částky 200 Kč za kalendářní rok a z částky 250 Kč za kalendářní
rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Poplatek pro poplatníka je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku,
popř. Ve dvou stejných splátkách, vţdy nejpozději do 31.3. a do 30.9. příslušného kalendářního roku.
Od poplatku mají úlevu ve výši 60% sazby místního poplatku:
a) důchodci od 70 let věku, a to od počátku roku , ve kterém poplatník tohoto věku dosáhne, bez nutnosti
předloţení dokladu,
b) nezaopatřené děti ve věku do 15 let, a to do konce roku, ve kterém poplatník tohoto věku dosáhne, bez
nutnosti předloţení dokladu,
c) osoby se zvlášť těţkým zdravotním postiţením, kterým byl přiznán II. nebo III. stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního právního předpisu, na základě předloţení dokladu
Tato vyhláška nabyla účinnosti 1.1.2011.
Obecní úřad Načeradec Vás ţádá o úhradu poplatku za rok 2012 v měsíci březnu 2012. Můţete zaplatit v
hotovosti v pokladně obce Načeradec nebo uhradit na účet 320101329/0800 příslušnou částku po dohodě
s OÚ Načeradec (tel. 317852335).
2) V příštím roce zůstává cena Načeradských novin 2 Kč/výtisk. Načeradské noviny jsou měsíčník.
Nemusíte chodit platit zvlášť, stačí aţ při úhradě odpadů v měsíci březnu 2012. Do této doby Vám budou
zasílány noviny tak, jako v roce 2011. Pokud chcete nově odebírat, nahlaste se na OÚ v Načeradci.
3) Poslední měsíc roku 2011 znamenal pro nás přípravu na nejkrásnější svátky v roce, samotné proţití
vánočních svátků s nejbliţšími a nakonec rozloučení se starým rokem a přivítání nového roku 2012. V obci
jsme prosinec zahájili vánočními trhy s adventním koncertem Podblanického smíšeného sboru a
čertovským rejem, o vánočních svátcích jste se mohli v kostele sv. Petra a Pavla zaposlouchat do vánoční
hudby Podblanického dechového kvintetu nebo učitelského sboru ZŠ a MŠ Načeradec ve spolupráci
s klubem Ráchel z Vlašimi. Tyto akce se konaly z iniciativy obce Načeradec a občanského sdruţení
Kamarádi. Všem účinkujícím patří poděkování. Vánoční koncerty si ale zaslouţily Vaši větší pozornost a
účast. Tradičně jsme navštívili načeradské občany v domovech důchodců.
4) Rada obce schválila navýšit od 1. ledna 2012 počet zaměstnanců obecního úřadu Načeradec o jednoho
pracovníka, který jiţ v uplynulém roce pečoval o veřejná prostranství obce, o zeleň, o sečení travnatých
ploch, měl na starost prohrnování chodníků a některých místních částí v zimním období.
5) Pro současné zimní období má obec Načeradec sjednanou zimní údrţbu místních komunikací
v obdobném rozsahu jako v loňském roce. V Načeradci, Vračkovicích a Horní Lhotě ji bude zajišťovat
Agrodruţstvo Načeradec, v Pravěticích, Daměnicích a Bozejnech p. Pohorský z Pravětic, ve Slavětíně a
komunikaci k Horní Lhotě firma Recta, údrţbu v Řísnici a Zdiměřicích bude zajišťovat obec Smilovy Hory.
Zatím to vypadá, ţe je snad ani nebudeme potřebovat. Ale ne nadarmo se říká: „Finanční úřad a zima nám
nic neodpustí“.
6) Před vánočními svátky byl dočasně odklizen ze hřbitova velkoobjemový kontejner. Na odklízení
hřbitovního odpadu přes zimu postačí ohraničená „zahrádka“. S příchodem jara zde bude kontejner opět
umístěn.
7) Na obecním úřadě jsou pro Vás k dispozici malé kalendáříky pro rok 2012 s fotografií Načeradce.
8) Obec zakoupila nový osobní automobil ŠKODA FABIA šedé pastelové metalízy.
9) Přiloţená mapa Načeradce s označením ulic je určená pro Vás spoluobčany, abyste se mohli k názvům
ulic vyjádřit (prosíme do konce února 2012 na obecním úřadě v Načeradci).
Obecní úřad Načeradec
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VÝPIS USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NAČERADEC DNE 19.12.2011
Zastupitelstvo obce Načeradec schválilo:
114/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec souhlasí se změnou katastrální hranice. Spůlné parcely v k.ú.
Načeradec, pozemek p.č. 1819/2 a 1827 připadnou do k.ú. Pravětice. Spůlná silnice pozemek p.č. 1050/1
v k.ú. Pravětice připadne do k.ú. Daměnice.
115/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011
116/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje rozpočtový výhled na rok 2013 a rozpočtový výhled na
rok 2014.
117/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje rozpočet obce Načeradec na rok 2012 jako schodkový
s tím, ţe rozdíl bude uhrazen z finančních prostředků roku 2011.
118/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za
uţívání veřejného prostranství.
119/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místním poplatku ze psů.
120/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, o místním poplatku ze
vstupného.
121/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěsit záměr směnit část pozemku p.č. 1808/2 KN v k.ú.
Načeradec o výměře cca 100 m² ve vlastnictví obce Načeradec dle geometrického zaměření.
122/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 1754/19 v k.ú. Načeradec o
výměře cca 6 m² ve vlastnictví obce Načeradec.
123/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část pozemku p.č. 1754/19 v k.ú. Načeradec o
výměře 6 m² ve vlastnictví obce Načeradec firmě BENZ spol. s r.o., IČ 47542098, PSČ 28502 Suchdol 234.
Podmínky prodeje: cena 390 Kč/m², geometrické zaměření provede kupující, vklad do katastru nemovitostí
hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí kupující, právnické sluţby související se sepsáním kupní
smlouvy zajistí kupující na své náklady.
124/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 271/2010 ve znění:
Uzavřít směnou smlouvu s P.B. na pozemek p.č. GP 950/12 ve vlastnictví P.B. a pozemky p.č. 2129/2 o
výměře 57 m² a p.č. 33/2 o výměře 15 m² v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví obce Načeradec a cenové
narovnání v částce 9000 Kč.
125/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít směnou smlouvu s P.B., trvale bytem Horní Lhota na část
pozemku p.č. GP 950/12 v k.ú. Načeradec ve vlastnictví P.B. a pozemky p.č. 2129/2 o výměře 57 m²
vyměřené dle geometrického plánu č. 124-2117/2008 a p.č. 33/2 o výměře 15 m² v k.ú. Horní Lhota ve
vlastnictví obce Načeradec.
Podmínky směny: geometrické zaměření zajistil a uhradil p. P.B., trvale bytem Horní Lhota, návrh na vklad
a daň z převodu nemovitostí uhradí p. P.B., trvale bytem Horní Lhota.
126/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěsit záměr prodat pozemek p.č. 638/2 KN v k.ú. Olešná u
Načeradce o celkové výměře 79 m² ve vlastnictví obce Načeradec.
129/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje podnikat kroky k získání statutu Městys Načeradec dle zák.
128/2000 Sb. o obcích v platném znění.
Zastupitelstvo obce uloţilo starostce obce:
128/2011: Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce Načeradec:
- vyvěsit návrh označení ulic obce Načeradec na úřední desce a vydat v Načeradských novinách.
- do konce měsíce února 2012 dát moţnost občanům vyjádřit se k označení názvů ulic obce Načeradec.
- na příštím jednání zastupitelstva obce předloţit ke schválení označení ulic obce Načeradec.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
127/2011: Zastupitelstvo obce neschvaluje uloţit obecní kroniku obce Načeradec do Státního okresního
archivu v Benešově.
Jana Rozkošná, starostka, Ing. Blanka Krejčová, místostarostka
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MĚÚ VLAŠIM INFORMUJE…..

ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Od 1. ledna 2012 se začnou vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji (nový typ
dosud vydávaných občanských průkazů) a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem (dále jen e-OP).
Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (e-OP) bude vydávám
pouze na základě ţádosti občana a po uhrazení správního poplatku.
Další důleţité informace:
od 1. ledna 2012 se nebudou do cestovních dokladů zapisovat tituly
od 1. ledna 2012 lze vydat občanský průkaz na ţádost i občanovi mladšímu 15 let – za správní
poplatek
od 1. ledna 2012 nebudou ţádosti o nový občanský průkaz přijímat matričních úřady v Čechticích,
Louňovicích pod Blaníkem, Dolních Kralovicích a Trhovém Štěpánově
od 1. ledna 2012 budete moci poţádat o občanský průkaz pouze na MěÚ ve Vlašimi nebo u
kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
od 27. června 2012 nebudou moci občané mladší 15 let vycestovat do zahraničí bez vlastního
cestovního dokladu, přestanou platit zápisy dětí v cestovním dokladu rodiče – zde bychom upozornili
rodiče, aby vyřízení nového cestovního dokladu pro své dítě nenechávali na poslední chvíli.
Odbor vnitřních věcí

INFORMACE O ZMĚNÁCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI OD 1. LEDNA 2012
Od 1.1.2012 dochází k významným změnám v oblasti nepojistných sociálních dávek – MěÚ Vlašim, odbor
sociální a zdravotní jiţ nebude vykonávat agendu dávek pomoci v hmotné nouzi, agendu dávek péče o
těţce zdravotně postiţené občany a agendu příspěvku na péči. Nová adresa pracoviště, kam se mohou
občané v těchto záleţitostech obracet, je: Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště, Na Tenise 1566, 25801
Vlašim.
Dávky pomoci v hmotné nouzi, kterými jsou příspěvek na ţivobytí, doplatek na bydlení a mimořádná
okamţitá pomoc, stejně jako příspěvek na péči bude od 1.1.2012 vyřizovat a vyplácet Úřad práce ČR.
Příspěvek na provoz motorového vozidla a některé další dávky pro osoby se zdravotním postiţením jsou
zrušeny. Tyto dávky nahradí příspěvek na zvláštní pomůcky a příspěvek na mobilitu, který bude vyplácen
měsíčně, poskytovat je bude rovněţ Úřad práce ČR.
Průkazy osob se zdravotním postiţením TP, ZTP a ZTP/P zůstávají zachovány, po uplynutí jejich platnosti
budou postupně nahrazovány kartami sociálních systémů. Také tuto agendu bude vykonávat Úřad práce
ČR.
Další informace o sociální reformě jsou dostupné na webu www.mpsv.cz.
Nadále mohou drţitelé průkazů ZTP a ZTP/P na sociálním a zdravotním odboru MěÚ Vlašim poţádat o
výměnu zvláštního označení do vozidla na parkování za nový „modrý“ parkovací průkaz označující vozidlo
pro osobu těţce zdravotně postiţenou.
Lidé, kteří se ocitnou v nepříznivé ţivotní situaci, se mohou obracet se ţádostí o pomoc při řešení svých
problémů na sociálního kurátora a další sociální pracovníky MěÚ Vlašim.
Odbor sociální a zdravotní

ZMĚNA VÝMĚNY DOSAVADNÍCH ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Dle novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), platné od 1.8.2011, probíhá výměna řidičských průkazů takto:
Řidičské průkazy vydané
a) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich drţitelé povinni vyměnit do 31.12.2010,
b) od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich drţitelé povinni vyměnit do 31.12.2012,
c) od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich drţitelé povinni vyměnit do 31.12.2013.
K výměně je nutné doloţit: řidičský průkaz, jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, platný doklad
totoţnosti (OP nebo cestovní pas).
Odbor dopravy a silničního hospodářství

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Od pondělí 2. ledna 2012 do pondělí 9. ledna 2012 se uskuteční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
v celé České republice. I v Načeradci a okolí zazvoní skupinka koledníků, popřejí Vám a
poprosí o příspěvek na Tříkrálovou sbírku, a to dne 7. ledna 2012 v Načeradci a
v místních částech obce Načeradec.
Předem díky za váš dar! Farní charita Vlašim
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ANKETA POSÁZAVÍ
TISKOVÁ ZPRÁVA
Posázaví připravuje aktualizaci strategie rozvoje regionu, vyjádřit se k ní můţe kaţdý
Kudy se bude ubírat rozvoj Posázaví po roce 2013? Jaké bude mít priority? Do jakých oblastí budou
směřovat dotace ze státních i evropských fondů? Na tyto, ale i další otázky by měla odpovědět
aktualizovaná strategie regionu, kterou začala připravovat místní akční skupina Posázaví. Nepůjde přitom o
dokument připravený „od stolu“, ale bude vycházet z přání obyvatel. Pokud tedy máte nějaké připomínky ke
kvalitě ţivota v místě svého bydliště, nebojte se to dát najevo. Hlavně na vás totiţ záleţí, zda se budou
stavět nová hřiště, pořádat vzdělávací kurzy, otevírat nové naučné stezky či ubytovací zařízení. Nebo snad
postrádáte v obci stacionáře pro děti či seniory, spolkové prostory nebo více sportovních a společenských
akcí? Stačí odpovědět na otázku: „Co byste ve svém bydlišti rádi zachovali, změnili, rozvíjeli, podpořili,
vybudovali, opravili…?“. Lístek s písemnou odpovědí pak vhoďte do některé z krabic, které jsou na veřejně
přístupných místech, například obecních úřadech, v knihovnách, školách. Svá přání nebo nápady můţete
tímto způsobem vyjádřit do konce února 2012.
Anketní lístky se během března a dubna 2012 vyhodnotí na úrovni obcí, mikroregionů a místní akční
skupiny. Obce a mikroregiony by je pak měly vyuţít při svých komunitních plánováních, která budou
vyhodnocena během března aţ července 2012. Na to by pak měly v září aţ prosinci 2012 navázat SWOT
analýzy a jejich vyhodnocení na úrovni zastupitelstva obcí, spolků, podnikatelů, mikroregionů a MAS.
Výsledkem budou Integrované plány rozvoje na úrovni mikroregionů, který stanoví hlavní trendy a témata.
Na úrovni celého regionu budou z podkladů stanovena hlavní témata, která budou projednána na
oborových a regionálních setkáních. Integrovanou strategii regionu pak projedná v dubnu 2013
celoregionální konference Posázaví a v květnu 2013 by ji měl schválit Programový výbor MAS. Následně
by ji pak do konce září 2013 měla schválit také zastupitelstva obcí regionu. Podrobné dílčí kroky a
harmonogram aktualizace strategie rozvoje regionu jsou zveřejněny na leader.posazavi.com v sekci
Strategie rozvoje regionu, kde také můţete vloţit svá přání nebo nápady elektronicky.
První strategie rozvoje regionu Posázaví vznikla z podnětu místní akční skupiny na roky 2004–2007.
Dokument pak byl aktualizován v rámci přípravy na nové programové období Evropské unie 2007–2013. Vizí
strategie je zlepšení kvality ţivota v regionu Posázaví. Zaměřuje se na zachování a zhodnocení přírodního
a architektonického dědictví regionu, na zvýšení přitaţlivosti regionu, na zapojení jeho obyvatel do
veřejného ţivota, na podporu rozvoje infrastruktury a na podporu aktivit dětí a mládeţe. K jejímu naplnění
výrazně pomáhá program Leader, který administruje MAS Posázaví a díky němuţ „přitekly“ do regionu
desítky milionů korun. Pomohly mimo jiné postavit nová dětská hřiště, opravit kapličky a hasičské zbrojnice,
vybudovat vesnická muzea, otevřít naučné stezky.
Podle ředitelky společnosti Posázaví o.p.s. Bohunky Zemanové je důleţité nejen znát přání obyvatel.
„Musíme je také seznámit s výstupy, tedy s tím, jak s jejich přáními naloţíme, zda je dokáţeme splnit, nebo
na ně peníze neseţeneme,“ řekla Bohunka Zemanová. Informace se budou postupně zveřejňovat
v obecních zpravodajích a na webových stránkách obcí, měst a místní akční skupiny Posázaví.
Jaroslava Tůmová
Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081
Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se
svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a
propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní ţivot
obyvatel regionu.

Jak bude probíhat anketa v Načeradci?
V pondělí 9.ledna 2012 budou umístěny anketní lístky a označené bedýnky na těchto místech:
Obecní úřad Načeradec-suterén, školní jídelna v ZŠ, MŠ, místní knihovna, škola v Horní Lhotě,
prodejna v Řísnici. Zde budete mít moţnost vyjádřit své přání, názor. Vţdy na jeden lístek
napíšete jedno přání nebo názor. Máte-li více přání, vyplníte více lístků. Anketa je určena všem
občanům naší obce, bez rozdílu věku. Pokud nebudete mít moţnost dostat se na určená místa a
budete mít zájem zúčastnit se ankety, rádi za Vámi po domluvě dojedeme.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC
Vánoční trh
V sobotu 3.12.2011 se uskutečnil v Načeradci vánoční trh.
Mateřská škola zde prodávala své výrobky i výrobky, které nám
věnovali rodiče některých dětí, moc děkujeme. Také děkujeme
všem, kteří jste si u našeho stánku něco koupili a podpořili tak naší
MŠ. Za získané peníze nakoupíme jako kaţdý rok pomůcky,
hračky a vše potřebné,co vylepší prostředí dětem v naší MŠ.
Mikulášská nadílka
V pondělí 5.12.2011 navštívil naši MŠ Mikuláš s čertíkem. Děti
překonaly své obavy a řekly básničku nebo zazpívaly písničku. Za
odvahu dostaly od Mikuláše spoustu sladkých dobrot. Děkujeme
Karolíně Zelingrové z o. s. Kamarádi za pomoc při této akci.
Cirkusové vystoupení
V pátek 16.12. 2011 jsme byli s dětmi na cirkusovém vystoupení v
ZŠ. Představení bylo zajímavé a vtipné, dětem se líbilo a účinkující
odměnily velkým potleskem.
Vánoční nadílka
Ve středu 21.12.2011 čekalo na
děti po příchodu z vycházky velké
překvapení. Ozdobený vánoční
stromeček a pod ním spoustu
nových
hraček.
Děkujeme
rodičům dětí a o. s. Kamarádi za hračky, které jste pro děti věnovali.
Vánoční besídka
Ve středu 21.12.2011 se uskutečnila vánoční besídka. Přestoţe byly děti
hodně nemocné, besídka se nakonec vydařila, děti předvedly, co se
dokázaly naučit. Básničky, písničky, tanečky a krásný příběh o narození
Jeţíška všechny přítomné potěšil a vystoupení dětí přispělo ke správné
vánoční náladě. Děkujeme rodičům, kteří nám pomohli zajistit občerstvení
při vánoční besídce.
Vánoční koncert
Ve čtvrtek 22.12.2011 jsme byli s dětmi v ZŠ na hudebním vystoupení, kde zahrály a zazpívaly paní
učitelky vánoční koledy.
Vánoce jsou nenávratně za námi. Přesto se k nim budeme ve vzpomínkách ještě dlouho vracet. Pro
většinu z nás to byl čas proţitý v kruhu těch nejmilejších, čas plný pohody, štěstí a lásky. Někoho jsme
mohli obdarovat, sami jsme byli obdarováni, zaţili jsme radost dětí, připomenuli si krásné chvíle svého
dětství. Mnoho z nás si jistě přálo, aby tato atmosféra pokoje a vstřícnosti trvala stále, po celý rok, nejen o
Vánocích.
Doba Vánoc určitě patří mezi nejvýraznější dobu k bilancování. Právě v této době si dobře uvědomujeme
svoje úspěchy i svoje selhání, hodnotíme výsledky dosaţené práce za celý rok.
I já bych dnes chtěla hodnotit úspěchy v naší práci, ale v poněkud kratší etapě, září – prosinec 2011.
Provoz školky se rozběhl opět ve dvou třídách, děti se rychle adaptovaly, brzy vše „šlapalo“, jak se
očekává. Pro děti jsme připravovali různé zábavné akce, návštěvy divadelních představení. Výsledky naší
práce se odrazily ve vánoční besídce, kterou mohli shlédnout všichni, kdo projevují o naši školku zájem.
Nejvíce nás však v naší práci potěšil zájem rodičů. Pomáhali mateřské škole doplňováním výtvarného
materiálu, opravou hraček, výrobky na vánoční jarmark, sladkostmi na Mikuláše a vánoční besídku, aţ po
zajištění nádherných dárků pro děti pod vánoční stromeček. Jejich seznam by byl dlouhý a tak mi jistě
prominou, kdyţ je nebudu jednotlivě jmenovat, patří jim naše velké a upřímné díky.
Poděkování patří obč. sdruţení „Kamarádi“. U něj totiţ nachází naše mateřská škola velkou podporu a
pomoc. O letošních Vánocích to byly právě krásné hračky pro děti.
Do následujícího roku 2012 přeji všem pevné zdraví, schopnost naslouchat druhým. Abychom dokázali
udrţet pokoj a klid ve svých srdcích a vţdy je měli otevřená pro dobrou věc. Ať uţ vstoupíte do nového
roku s jakýmkoliv přáním, předsevzetím nebo „jen tak“, ať se Vám daří.
J.Koubíková, MŠ Načeradec
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NĚCO Z MINULOSTI

Noční stráţci
Bezpečnost v Načeradci zajišťovali dva četníci. Četnická stanice byla u Charvátů a poslední stanice
Veřejné bezpečnosti byla u Bednářů. Mimo četníků dohlíţel na pořádek a bezpečnost obecní stráţník.
Pamatuji dva – pan Váša byl obecním stráţníkem mnoho let a respekt zdůrazňoval svojí mohutnou
postavou. Potomci Vášovi rodiny nejsou. Manţelé měli syna Eduarda, byl farářem v Jankově. Mimo
kněţské povolání zastával v Jankově funkci starosty hasičského sboru. Dcera Josefa byla svobodná. Po
panu Vášovi nastoupil pan Josef Pavelka. Promítal také v místním kině. V padesátých letech byla funkce
obecního stráţníka zrušena a pan Pavelka nastoupil na funkci tajemníka. V tomto příspěvku chci
vzpomenout na noční stráţce, kteří vykonávali funkci ponocného. Pamatuji tři – pana Frantu, Krásu a
Tichého (Kardu). Ve směru od Vračkovic byla proti Bělohlávkové a Klimperové chalupě úzká ulička a na její
levé straně byly dvě chalupy zbourané. První byla Maršíkova. Harmonikář obcházel v Načeradci a okolí
občany a vyhrával jim lidové písně. Některé sám sloţil. Škoda, ţe se nezachovaly, některé si ještě
pamatuji. Doprovázela ho manţelka s nůší na výsluţku. Druhá chalupa byla pana Franty ponocného, který
se o výdělek v době hluboké hospodářské krize připravil. Povinností ponocného bylo procházet ulice a od
10 hodin večer do 4 hodin do rána odpískat kaţdou hodinu. Věnovat pozornost, kdyby v noci vypukl poţár,
aby okamţitě upozornil občany. Měl také zabránit činnosti zlodějů, ale to se příliš nedařilo. Zloději se
specializovali na vykrmené pašíky připravené na domácí zabijačku. Majitelem dvou domů na náměstí byl
pan Emil Feiner. Měl velkou firmu – Emil Feiner, poradce a obhájce ve věcech trestních a právních.
Právnické vzdělání tam uvedeno nebylo. Říkalo se, ţe jej neměl. Pracoval pro advokáta Finga v Táboře. O
něm se vyprávělo, ţe za peníze vyseká kaţdého ze všeho. Pan Feiner nebyl příliš oblíben. Byl postrachem
všech dluţníků, věřitelé jim vyhroţovali, ţe je dají k Feinerovi. V noci někdo blátem zamazal jeho firmu a
pan Franta u soudu odpřísahal, ţe viděl dva mladíky, kteří to udělali. Prokázat soudu se obvinění
nepodařilo. Oni to také neudělali. Říkalo se, ţe za svědectvo dostal od pana Feinera 50 Kčs, ale za křivé
svědectví byl z obecních sluţeb propuštěn. Po něm nastoupil pan Krása z Kutě. Je to úzká ulička mezi
Procházkovými a Zemanovými. Pan Krása se nedoţil vysokého věku. Zemřel za druhé světové války a po
něm nastoupil pan Tichý (Karda). Byl zámečníkem a opravoval děravé hrnce. Dnes jiţ hospodyně hrnce
opravit nedávají. Pan Tichý byl poslední ponocný
v Načeradci. Ponocný byl důleţitou osobou, o
vánocích bez jeho píšťaly nemohla začít Půlnoční
mše. O Štědrém večeru svému úkolu věnoval velkou
pozornost. Stál u vchodu do kostela a počítal na
prstech, aby odpískal přesně dvanáct. Velká krádeţ
byla v Načeradci podle vyprávění v roce 1920. Na
její vyšetřování přijela kriminální policie z Benešova
se psem. Ten je dovedl aţ k panským stodolám.
Stodoly stály za horní hůrou, dnes je tam čerpací
stanice, byla tam také Novákova stodola. Pes se
snaţil vniknout dovnitř, ale stodoly byly zamčené.
Policisté rozhodli, ţe neţ se najde klíč, zajdou do
hospody na oběd. Zasedli k obědu a stodoly hořely.
Říkalo se, ţe to bylo podplacené. Byl to veliký
poţár. Stodoly byly plné obilí a nebyly motorové
stříkačky. U Adamovských hořela dřevěná pavlač.
Můj tchán vyprávěl, ţe pomáhal vynášet nábytek
deputátníkům. Nesli skříň, uprostřed dvora ji
poloţili a byli rádi, ţe se zachránili. Byty
deputátníků byly v místech, kde jsou jatka. Kdyţ
jsem chodil do školy, přijela pátračka vyšetřo vat
krádeţ prasete a ve škole jsme rokovali, ţe
pátračka jela s čuchacím psem a havarovala. Za
druhé světové války byla činnost zlodějů prasat
přerušena. Zmizely jen zabité ovce v sérové
stanici. Za prvé republiky měl četník právo
kontrolovat občana, který se vícekrát dopustil
krádeţe. Kdyţ ho v noci vzbudil, musel se mu
hlásit, ţe je doma.
Jan Doubek, Vračkovice
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NĚCO Z MINULOSTI
Taneční hodiny a taneční mistři
V zimních měsících přijel do Načeradce mistr tance. Najmul si v hotelu „U Lva“ sál a vyučoval tanec.
Účastnice byly maturantky. Zkoušku dospělosti měly jiţ za sebou a v tanečních viděly moţnost seznámení.
Ale dříve i dnes je nedostatek tanečníků. Muţi se na parket příliš nehrnou. V Olešné také měli tanečního
mistra. Kdyţ hasiči v Načeradci pořádali ples a při něm tančili Českou besedu. Pan Michl jí s nimi
nacvičoval a o plese jejich vystoupení řídil. Byl v době samostatné obce Olešné starostou a také předsedou
MNV. Na vesnicích se taneční hodiny nekonaly. Výuku tance vykonávaly sudičky. Sedaly na dlouhé lavici
podle zdi v sále, aby měly dobrý přehled o všem dění v sále. Pozorovaly, jak se který pár k sobě hodí, jak
jim to sluší a jakmile se k sobě chovaly páry s různým příjmením, těm věnovaly velkou pozornost. Kdyţ se
zábava dostala do varu a zaplnilo se kolo, začali se mladí ţeniši uklánět před sudičkovskou lavicí a ţádat o
tanec. Starší generace jim ráda vyhověla, ale měla jednu podmínku – kluku aţ z Tebe bude tanečník,
musíš mě také provést. Větší starost neţ tanec bylo oblečení. Dnešní pětaosmdesátníci opustili školní
lavice na začátku druhé světové války. Do té doby byli spokojeni s jedním svátečním oblekem. Do školy jej
nosil na školní besídky, kdyţ přednášel básničky, koncem roku na fotografování a v neděli do kostela.
Na textil byly vydávané šatenky a ty nemohly stačit ani na nákup prádla. A na nákup oblečení nebylo ani
pomyšlení. Začala se shánět na černém trhu. Shánělo se těţko a bylo drahé. První můj oblek jsem koupil
na černém trhu. Známý krejčí z Prahy mi nabídl tmavý oblek za cenu 2000 Kč a jednu husu. Bylo mi
šestnáct, rok a půl jsem vydělával, tak jsem to mohl zaplatit. Zajel jsem k sestře na Smíchov a od ní jsem
šel do Košíř pěšky. U krejčího jsem byl s oblekem spokojen. Kalhoty byly moderní, nohavice široké
dvacetosm centimetrů a dvouřadové sako. Spokojenost prodávajícího s cenou a husou byla velká. Vrátil
jsem se k sestře a ta mi radost z obchodu trochu pokazila. Všechno důkladně prohlédla a prohlásila, ţe je
oblek obrácený. Dírky, do kterých se zapínaly knoflíky, byly zašité, lokty u saka byly slabé a nejhorší bylo
místo, které se pouţívá k sezení. Ale kdyţ jsem přišel na Zhoř k zábavě ve dvouřadovém saku, byl úspěch
zaručený. Potraviny do Prahy se vozily s obtíţemi. Byly dva druhy dodavatelů, jedni pomáhali svým
blízkým, a druzí je na černém trhu draho prodávali. A začalo se vyslovovat nové slovo keťas. Slovo keťas
se pouţívalo jiţ v prvé světové válce. Vyprávěl mi můj tchán, ţe muzikanti u zábavy museli několikrát za
noc hrát „Holomku keťase vrať nám prachy za prase“. Ještě musím připomenout, jak se potraviny za války
do Prahy dopravovaly. V půlnoci vyjíţděl autobus z Načeradce do Vlašimi. Tam se dlouho čekalo na vlak.
Dlouho se čekalo i v Benešově. Časně ráno se přijelo do Prahy. Vystupovalo se ve Strašnicích nebo ve
Vršovicích. Tam nebyly tak časté kontroly. Na hlavním nádraţí byly kontroly časté. Potraviny byly zabaveny
a ještě hrozil trest.
Ještě se vrátím ke starostem s oblečením v době, kdyţ se z kluků stali mládenci. Kdyţ zemřel mladý a
svobodný, chodili na pohřeb mládenci a druţičky. Mládenci museli poprosit starší ţenáče o zapůjčení
svatebního oblečení. Bylo jiţ vyjité z módy a moc se nelíbilo ani druţičkám ani mládencům. Nejvíce jim
vadily úzké kalhoty. Říkali jsme jim „Zory“.
Jan Doubek, Vračkovice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NAČERADEC PŘEJE VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ, POHODY,
OSOBNÍCH A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ V ROCE 2012 A SRDEČNĚ VÁS ZVE NA TRADIČNÍ

HASIČSKÝ BÁL
KDY? 28. LEDNA 2012 OD 20 HODIN. KDE? TĚLOCVIČNA ZŠ NAČERADEC.

HRAJE: ELEFANT
BOHATÁ TOMBOLA.
PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS.

Divadelní Sdruţení Blaník Načeradec si dovoluje Vás pozvat na

12. Ochotnický bál
Kdy: 25. února 2012 od 19.30 hodin
Kde: v sále Základní školy Načeradec
K tanci a poslechu hraje:
UNISONO
Informace na tel. č. 736680868, 602307682 – pí Čálková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ţivotní jubileum v lednu oslaví…
26.1.2012
Jiří Smrţ
Načeradec

70 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.

Narození
22.12.2011

Matylda Stolínová, Načeradec

Úmrtí
20.12.2011
22.12.2011

Rudolf Vender, Načeradec ve věku 68 let
Marie Holakovská z Olešné (trv. bytem Velešín)

ve věku 79 let

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, známým, ţákům a kamarádům, kteří se přišli dne 19.11.2011 rozloučit s naší
milou maminkou, babičkou a tetou paní Věrou Horálkovou (učitelka v.v.) z Kříţova.
Téţ děkujeme hudbě p. Hlaváčka a za květinové dary. Zarmoucená rodina
Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se přišli dne 30.12.2011 rozloučit s panem Rudolfem
Venderou z Načeradce. Děkujeme za účast na pohřbu, za projevenou soustrast a květinové dary. Rodina
Venderova
CO SE DĚLO V OBCI V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE?
Načeradské vánoční trhy
V přípravách na vánoční svátky nezůstala pozadu ani Načeradec.
V sobotu 3. prosince 2011 se na místním náměstí a v obecním domě
konaly od 9 hodin vánoční trhy. Ve stáncích na náměstí a v obecním
domě si návštěvníci mohli koupit výrobky ţáků Základní a mateřské
školy Načeradec, dřevěné a košíkářské výrobky, svícny, vánoční
dekorace, drogerii a samozřejmě spoustu různých pochutin. Nechybělo
svařené víno, grog, punč, medovina, ale také jitrnice, jelítka, ovarová
polévka a další masové dobroty a ryby. V obecním domě bylo moţné
ochutnat a zakoupit vánoční cukroví, štrúdl a vánočky. Ke koupi byly i
perníčky a kozí sýr. Odpoledne navodil tu správnou předvánoční atmosféru ţivý BETLÉM u kostela sv.
Petra a Pavla v Načeradci v podání o.s. Kamarádi Načeradce. Vánoční trh v Načeradci se uzavřel ve
14,00 hodin. Od 14,30 hodin se konal vánoční koncert Podblanického smíšeného sboru a orchestru
v kostele sv. Petra a Pavla v Načeradci
Děkuji za spolupráci OBCI NAČERADEC za výpomoc při organizaci a přípravách načeradských trhů,
ţenám z Načeradce a okolních obcí a také školní jídelně a jídelně Dětského domova se školou v Načeradci
za upečení vánočního cukroví (z prodeje cukroví jsme koupili hračky pro mateřskou školu v Načeradci),
Agrodruţstvu Načeradec a členům o.s. Kamarádi Načeradce za přípravu trhů a provedení ţivého betléma.
Čertovský rej v Načeradci
V letošním roce přišel jiţ 3. prosince Mikuláš, čert a anděl do Načeradce
na náměstí. „Opravdovým“ peklem procházeli rodiče s dětmi, prarodiče,
tety, strejdové a ostatní od 17 hodin. Čerti a čertice plnili své povinnosti:
strašili, strkali děti do pytle a váţili. Na konci čekal Mikuláš s andělem,
kterému děti přednesly básničky, písničky, říkanky. Odměnou jim byla
sladká odměna. Poté mohli navštívit „Andělskou diskotéku“ v obecním
domě na náměstí. „Andělé“ s dětmi tančili na hudbu, kterou připravila
Michaela Krejčová. Děti si mohli napsat nebo nakreslit přání pro Jeţíška.
Dospělí si mohli zakoupit svařené víno, kávu, grog. V 20,00 hodin
čertovský rej a andělskou diskotéku zakončil ohňostroj.

Martina Švecová

PF 2012 : Občanské sdružení Kamarádi Načeradce Vám přeje v roce
2012 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za obsah odpovídá Jana Rozkošná a Ing. Blanka Krejčová. Neodpovídají za formulace autorů. Sestavily: Jana Rozkošná, Ing.
Blanka Krejčová a Martina Švecová. E-mail obec@naceradec.cz, tel. 317 852 335, mob. 734 362 070, www.naceradec.cz
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