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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
mám tu čest mluvit k Vám prostřednictvím Načeradských novin, jako staronový starosta obce. Po
rezignaci starostky a místostarostky bylo zastupitelstvo obce postaveno před novou volbu vedení
obce. Přiznám se, že jednání a rozhodování bylo velice těžké. Po dostavbě kanalizace a čističky
odpadních vod, stavebně a hlavně finančně nejnáročnější akcí v dějinách obce, stojíme před
otázkou co dál. V první řadě je třeba dokončit závěrečné dofinancování celé akce, a pak, kdo
bude obhospodařovat provoz vodovodu, kanalizace a ČOV po ukončení zkušebního provozu, tj.
po 31. srpnu 2012. Obec se rozhodla pro vlastnický model provozování, čím si na sebe bereme
velké břemeno odpovědnosti. Za sebe mohu slíbit, že se budu snažit vykonávat svěřenou práci
starosty zodpovědně a s maximálním nasazením, tak jako v minulém volebním období, kdy se
stavba kanalizace a ČOV projekčně a finančně zajišťovala. Vím, že to nebude jednoduché, také
vím, že všem nelze vyhovět ve všem, ale určitě se budu snažit situace řešit rozumným způsobem
a hlavně v rámci možností. V žádném případě nejsem a nebudu příznivec zadlužování obce.
Jedním z možných způsobů, jak může obec získat finance na další investiční akce, je kvalitní
zpracování žádostí na dotační tituly, což se v loňském roce moc nepovedlo. Se získáním dotací to
je samozřejmě čím dál těžší, obzvláště s připravovaným RUDem /rozpočtové určení daní/. Příště
Vás seznámím s připravovanými záměry obce a podanými projekty o dotace na letošní rok.
Starosta obce Ing. Jiří Jelínek

Vážení spoluobčané,
v minulých dnech nastal okamžik, kdy jsme to museli udělat. Opakuji „museli“, protože situace v naší obci
byla opravdu vážná. Když se nad tím zamyslíme, tak víme, že to bylo na poslední chvíli, kdy bylo ještě
možné vše napravit. Tím nechci zpochybňovat práci minulého vedení radnice, ale všichni víme, kdo nás do
této situace dostal.
V posledních dnech jsem se setkával s našimi občany nejen z Načeradec, ale i z okolních obcí.
Překvapila mě jedna věc, a to ohromná důvěra, která je s námi spojená. To mě potěšilo, ačkoliv jsem měl
obavy, zdali jsme této důvěry opravdu hodni, jestli nezklameme. Je mi naprosto jasné, že jsme tímto vytyčili
novou cestu s jinými názory a plány, než tomu bylo doposud, což ovšem znamená, že musíme s velkou
odvahou jít do toho.
Je zřejmé, že ve veřejnosti existuje nějaká nálada, i třeba rozčarování nad výsledky voleb do rady
obce, starosty, či místostarostů. Ale naším cílem je nenechat se vtáhnout do planého handrkování, jestli to
tak je v pořádku nebo není. V centru naší pozornosti je občan a jeho přání jak se chce ve své obci cítit a žít.
K tomu ještě připomínám, že své připomínky, názory a námitky na to, co by bylo potřeba změnit, můžete
napsat a vhodit do připravených schránek na OÚ nebo před školní jídelnou.
Dále Vás prosím, abychom si navzájem důvěřovali, zanechali intrik, pomlouvání a podezřívání, což
se také, ruku na srdce, v posledních dnech a týdnech rozmohlo. Až potom můžeme teprve jít s důvěrou do
práce, která se od nás očekává. My, kteří jsme pověřeni vedením obce, nechceme žádné výhody, výsady,
ale pokud se chceme prosadit, musí být jasné, jakou cestou chceme jít a které se budeme držet. To
znamená, jak plnit programy se kterými jsme šli předloni do komunálních voleb, ale tak i řešit velké věci,
které nás ještě čekají.
Nakonec chci poděkovat bývalému vedení obce za práci, kterou vykonalo a myslím to za svou
osobu zcela vážně.
Věříme ve Vaši důvěru a pochopení.
Křemen Josef, místostarosta

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V ÚNORU 2012 – 13.2., 20.2., 27.2. 2012
Mimo jiné rada obce projednala:
Rada obce projednala žádost Sboru dobrovolných hasičů Slavětín, který žádá obec o částečnou úhradu
nákladů na opravu stříkačky PS-12 umístěné v hasičské zbrojnici v Řísnici. Rada obce schválila
příspěvek ve výši 5000 Kč.
Rada obce projednala žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okres Benešov o finanční
příspěvek. Rada obce schválila příspěvek ve výši 1000 Kč.
Rada obce ukončila činnost stavební a investiční komise k 13.2.2012.
Rada obce projednala opatrovnictví p. Ludmily Blažkové, Horní Lhota. Za Obec Načeradec bude tuto
činnost vykonávat starosta obce Ing. Jiří Jelínek.
Rada obce projednala používání osobního automobilu starostou Ing. Jiřím Jelínkem. Rada obce
souhlasí s používáním osobního automobilu do místa bydliště, do Horní Lhoty. Používání osobního
automobilu o víkendu pouze po dohodě.
Rada obce projednala název společnosti, která bude provozovat vodohospodářskou infrastrukturu obce
Načeradec. 100 % vlastníkem bude obec Načeradec. Rada obce souhlasí s názvem společnosti
Načeradské služby s.r.o. Projedná zastupitelstvo obce.
Rada obce projednala „Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a ochranných
nápojů“. Tento vnitřní předpis schválila.
Rada obce schválila „Ceník za informace“ poskytované obcí Načeradec v souladu se zákonem č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tento ceník je platný od 1.3.2012.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NAČERADEC
se koná ve čtvrtek dne 15.3.2012 od 18,00 hod ve školní jídelně v Načeradci.
Srdečně zveme naše občany.
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VÝPIS USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NAČERADEC DNE 8.2.2012
Zastupitelstvo obce Načeradec schválilo:
Zastupitelstvo obce Načeradec volí do funkce starosty obce Načeradec Ing. Jiřího Jelínka. Tuto funkci
bude vykonávat ode dne 9.2.2012.
Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje odvolání rady obce ke dni 8.2.2012.
Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje model dvou místostarostů.
Zastupitelstvo obce Načeradec volí do funkce místostarosty Ing. Petra Postřihače. Tuto funkci bude
vykonávat ode dne 9.2.2012.
Zastupitelstvo obce Načeradec volí do funkce místostarosty p. Josefa Křemena. Tuto funkci bude
vykonávat ode dne 9.2.2012.
Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje volbu do rady dle abecedního pořadí.
Zastupitelstvo obce Načeradec volí člena rady obce p. Antonína Hlinského, a to ode dne 9.2.2012.
Zastupitelstvo obce Načeradec volí člena rady obce p. Stanislava Vítka, a to ode dne 9.2.2012.
Obec zabezpečí provoz vodohospodářské infrastruktury obce Načeradec (vodovod Načeradec a Horní
Lhota, kanalizace a ČOV Načeradec) ve své působnosti po ukončení zkušebního provozu ČOV
Načeradec.
Zastupitelstvo obce Načeradec neschválilo:
Zastupitelstvo obce Načeradec volí člena rady obce p. Ing. Karla Svobodu.

VÝPIS USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NAČERADEC DNE 20.2.2012
Zastupitelstvo obce Načeradec schválilo:
Zastupitelé obce podají písemně své připomínky k zakladatelské listině společnosti, která bude
provozovat vodohospodářskou infrastrukturu obce, do pátku 24.2.2012.
Zastupitelstvo obce ruší obecně závaznou vyhlášku obce Načeradec č. 2/2004 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj.
Zastupitelstvo obce Načeradec v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 3755 Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 9.2.2012.
Zastupitelstvo obce Načeradec v souladu s § 104 zákona o obcích určuje pro zastupování starosty
obce místostarostu Ing. Petra Postřihače. Místostarosta Ing. Petr Postřihač bude zastupovat starostu
v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta obce nebude vykonávat funkci.
Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje Dohodu o narovnání sepsanou mezi Obcí Načeradec, IČ
00232289 se sídlem Načeradec 152, zastoupená starostou obce Načeradec Ing. Jiřím Jelínkem a
Zemědělským družstvem Horní Lhota Slavětín v likvidaci, IČ 47048051 se sídlem Načeradec, Slavětín
20 zastoupené likvidátorem JUDr. Vlastimilem Papouškem (příloha zápisu).
Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje vyvěsit záměr prodat objekt č. p. 11 v Řísnici na p.č. 1 a st.
p.č. 1 o výměře 6211 m² zapsané na LV 10001 pro obec Načeradec pro k.ú. Řísnice.
Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje koupit pozemek p.č. 63/1 v k.ú. Načeradec o výměře 30 m² za
cenu 400 Kč/m² včetně náhrad výdajů spojených s převodem do vlastnictví obce Načeradec.
PODĚKOVÁNÍ:
 SDH Daměnice děkuje všem, kteří se zúčastnili hasičského bálu 11.2.2012 v Daměnicích. Účast
byla opravdu hojná, ačkoliv museli všichni návštěvníci překonat nástrahy nejmrazivější noci této
zimy. Děkujeme také všem sponzorům. Fotografie z bálu si můžete prohlédnout na naší webové
adrese: www.damenice.tym.cz.
 Velký dík patří všem, kdo se třeba i jen malinko podílel na vydařeném 12. Ochotnickém bále, který
se konal 25.2.2012.
Po úspěšné komedie“ Agentura Drahoušek“ jsme pro Vás na Velikonoce 7.4.2012 a 8.4.2012
od 19,30 hodin v tělocvičně Základní školy Načeradec připravili premiéru opět komedie s tancem a
písničkami „Darmošlapky aneb hoši repete“. Přijměte srdečné pozvání.
Za divadelní sdružení Marie Čálková
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INFORMACE
1) K názvům ulic se můžete stále vyjadřovat, a to do konce měsíce března 2012. Své připomínky a názory
zasílejte na e-mail obec@naceradec.cz nebo přímo písemně odevzdejte na obecním úřadě v Načeradci.
2) Dne 28. března 2012 v době od 14,30 do 17,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Načeradec
poskytnou pracovníci správce daně pomoc občanům s podáním daňového přiznání k dani z příjmů
fyzických osob za zdaňovací období 2011.
3) Letošní ceny za dřevo získané samovýrobou (zvýšení DPH z 10% na 14%) – ceny včetně DPH
pro osoby s trvalým pobytem v obci Načeradec
pro ostatní žadatele
dřevo palivové jehličnaté nebo listnaté
103,- Kč za m3
142,50 Kč za m3
3
dřevo palivové zahnilé o průměru nad 35 cm
285,- Kč za m
399,- Kč za m3
3
dřevo dlouhé – souše
285,- Kč za m
399,- Kč za m3
3
tyčovina
103,- Kč za m
142,50 Kč za m3
3
palivo z polomů
285–342,- Kč za m
399–456,- Kč za m3
úklid po těžbě
bezplatně
bezplatně
4) Nabízíme občanům kominické práce, které provede p. Dvořák z Pelhřimova ve dnech 27.3. – 30.3.2012.
Pokud máte zájem, nahlaste se do 16.3.2012 na obecní úřad v Načeradci.
5) Obec Načeradec žádá spoluobčany o dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích, k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství a k užívání zařízení sloužící
potřebám veřejnosti. Na znečišťování
veřejných prostranství se z velké části
podílejí také nezodpovědní pejskaři, kteří
si po svém pejskovi nedokážou uklidit.
Uklízejte psí exkrementy po svých
„miláčcích“.

6) Obec Načeradec žádá spoluobčany o
dodržování Obecně závazná vyhláška č.
1/2007,
o
stanovení
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce
Načeradec. Upozorňujeme na čl. 4 odst.
1 této vyhlášky: Fyzické osoby jsou
povinny vytříděné složky komunálního
odpadu a zbytkový odpad odkládat do
sběrných nádob a na místa k tomu obcí
určená: papír – sběrné nádoby MODRÉ
barvy; plasty – sběrné nádoby ŽLUTÉ
barvy; sklo – sběrné nádoby ZELENÉ a
BÍLÉ barvy; železo – se předává
dobrovolným hasičům na místech a
v termínech
stanovených
obecním
úřadem; nebezpečný odpad – se
předává pověřené osobě na místech a
v termínech
stanovených
obecním
úřadem; zbytkový odpad – typizované
sběrné nádoby o objemu 110, 240 a
1100 l. Neodkládejte vytříděné složky
komunálního odpadu a zbytkový odpad
tam, kam nepatří, např. dětské pleny do
kontejnerů na papír nebo karton.
Neodkládejte odpad mimo sběrné
nádoby a mimo kontejnery.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC
Američané v hodinách
angličtiny
Ve čtvrtek 23. února se
na Základní škole v
Načeradci v hodinách
angličtiny
ani
nezkoušelo,
ani žáci
nepsali test. Na školu
zavítali dva sympatičtí
lektoři Tom a Renee až
z dalekého Chicaga.
Žáci od třetí třídy strávili příjemné odpoledne při netradiční výuce, která je připravovala na situace v
běžném životě. Navzájem se v angličtině představili, mluvili o svých zálibách, vybírali si zmrzlinu ze
skutečného jídelního lístku v angličtině nebo "připravovali" pizzu. Protáhli si tělo, zacvičili si a užili plno
legrace. A to vše pouze s využitím angličtiny. Přes počáteční ostych se nakonec většina dětí do
konverzace zapojila. Žáci si tak v praxi procvičili anglická slovíčka, dozvěděli se zajímavosti o daleké
Americe. Konverzace s rodilými mluvčími není na zdejší škole ojedinělou akcí. Počátkem října se již
podruhé konal týdenní kurz výuky anglického jazyka s rodilými mluvčími. Díky zájmu dětí se tyto akce
budou opakovat. Navazují na ně i další aktivity v angličtině jako např. Etwinning – spolupráce se zahraniční
školou nebo soutěže v anglickém jazyce.
Velikonoční besídka
V sobotu 31. března 2012 pořádá Základní škola a mateřská škola Načeradec
ve spolupráci se SRPDŠ při základní škole od 15 hodin Velikonoční školní
besídku v tělocvičně ZŠ. Vystoupí na ní žáci jednotlivých tříd základní i
mateřské školy, bude připravená dětská tombola a také malé občerstvení. V
rámci této akce pořádáme i prodejní velikonoční výstavu.
Srdečně zveme k účasti nejen rodiče a prarodiče našich žáků, ale i širokou
veřejnost.
Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy

Inzerce:


Nabízím truhlářské a tesařské práce - zhotovím interiérový nábytek,
obkládání podkroví a půdních vestaveb, schody, dveře, vrata atd. dle požadavků klienta. Tel. č. 739
766 051.

 P r o d e j s l e p i č e k : Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává slepičky snáškových
plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho
chovu!!
Neprodáváme kuřice ale
slepičky těsně před snáškou. Stáří
slepiček 18-20 týdnu - cena 138-152 Kč
/ ks, starší 20 týdnů-158 Kč/ks. Prodeje
se uskuteční : v pátek 13. dubna 2012,
Načeradec – u obecního úřadu – v 12
35 hod. Případné bližší informace :
728605840, 728165166, 415740719
 Jana Klimpellová, Horní Lhota 37 nabízí
ke koupi červené a černé slepičky a
kohouty. Objednávky na tel. č.
607767654. K odběru v polovině dubna.
Objednávky přijímá již nyní.
 Rodina Krejzova nabízí k prodeji hrobku
na místním hřbitově v Načeradci. Více
informací
na
obecním
úřadě
v Načeradci.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC
Divadelní představení „Africká pohádka“
27. 1. 2012 jsme shlédli v ZŠ pohádku plnou zvířátek. Děti se tak
zábavnou formou dozvídaly, která zvířátka obývají africký
kontinent.
Zápis do ZŠ
9. 2. 2012 proběhl v ZŠ zápis dětí do první třídy. I děti z naší MŠ
předvedly své znalosti a dovednosti.
Pohádkový týden
V týdnu od 13. -17. 2. 2012 se konal ve školce týden plný
pohádek. Děti si přinesly své oblíbené pohádkové knihy, CD a
také různé maňásky. Vyzkoušely si, jak se hraje divadlo a zahrály
svým kamarádům krátký pohádkový příběh. Při výtvarných
činnostech namalovaly zámek pro Šípkovou Růženku a naučily se
taneček, také si vyrobily perníkovou chaloupku.
Návštěva místní knihovny
15. 2. 2012 jsme s dětmi navštívili místní knihovnu. Děti se
dozvěděly, jak se chovat ke knihám, poslechly si pohádky a také
si mohly knihy prohlédnout.
Karneval
20. 2. 2012 jsme pro děti
uspořádali karneval. Děti
si oblékly své masky a
ani
paní
učitelky
nezůstaly
pozadu
–
karneval
mohl
začít.
Tanečky, soutěže a skvělá nálada nás provázela celé dopoledne.
Paní učitelky (pejsek a kočička) zahrály dětem pohádku „O
panence, která tence plakala“.
Den pro moji nejmilejší
hračku
Dne 23. 2. 2012 děti
přinesly do školky své oblíbené hračky a představily je svým
kamarádům. Společně jsme si zahráli námětovou hru na kouzelné
hračkářství.
Divadelní představení „O princezně, která chtěla všechno
hned“
28. 2. 2012 naší školku navštívilo divadélko „Kůzle“. Zahráli dětem
pohádku „O princezně, která chtěla všechno hned“. Toto divadelní
představení děti nejen pobavilo, ale také poučilo, že trpělivost je
důležitá lidská vlastnost a že chtít mít všechno hned se nevyplácí.

SPORT
TURNAJ V SÁLOVÉM FOTBALE TROJIC
TJ BLANÍK NAČERADEC pořádal tradiční turnaj v sálové kopané
trojic v sobotu 25.2.2012 od 9:30 hod. v tělocvičně Základní školy
v Načeradci. Turnaje se zúčastnilo 13 týmů z Načeradce a okolí.
Hrálo se ve 2 skupinách po 7 a 6 týmech. Nejlepší týmy z každé
skupiny postoupily do čtvrtfinále, kde se již hrálo vyřazovacím
způsobem. Finále se zúčastnil tým z Pacova a tým z Načeradce.
A po velmi napjatém finále na prvním místě skončil tým z Pacova
pod názvem UGANDA. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme
se na další ročník v sálové kopané.
Za TJ Blaník Načeradec Martin Kačena
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TJ BLANÍK NAČERADEC – ROZLOSOVÁNÍ – SEZÓNA 2011/2012
– JARO 2012
Dorost
Den Datum Sraz/odj. Začátek
NE 08.04.
12:45
13:30
Blaník
Ratměřice
NE 15.04.
9:00
10:15
Bystřice
Blaník
NE 22.04.
13:15
14:00
Blaník
Radošovice
NE 29.04.
13:15
14:00
Blaník
Maršovice
NE 06.05.
13:15
14:00
Blaník
Olbramovice
NE 13.05.
9:00
10:15
Ratměřice
Blaník
NE 20.05.
13:15
14:00
Blaník
Bystřice
NE 27.05.
9:00
10:15
Radošovice
Blaník
NE 03.06.
9:30
11:15
Maršovice
Blaník
NE 10.06.
8:45
10:15
Olbramovice
Blaník
A-mužstvo
Den
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE

Datum
24.03.
01.04.
08.04.
15.04.
22.04.
29.04.
06.05.
13.05.
20.05.
26.05.
03.06.
09.06.
17.06.

Sraz/odj. Začátek
13:45
15:00 Dolní Kralovice B
12:30
13:30 Čechtice B
15:45
16:30 Blaník
15:30
16:30 Pravonín B
16:15
17:00 Blaník
16:00
17:00 Libouň
16:15
17:00 Blaník
13:00
14:00 Miřetice B
16:15
17:00 Blaník
16:00
17:00 Hulice
16:15
17:00 Blaník
16:00
17:00 Tichonice B
16:15
17:00 Blaník

Blaník
Blaník
Kamberk
Blaník
Vracovice
Blaník
Keblov
Blaník
Zdislavice B
Blaník
Křivsoudov B
Blaník
Louňovice B

MASOPUSTNÍ PRŮVOD V NAČERADCI
Vítejte přátelé, zdravíme Vás,
rok s rokem sešel se, už jsme tu zas!
Dámy i pánové, příbuzní, známí,
prostě Vy všichni, kdo jste tu dnes s námi,
pojďte se společně radovat,
veselit, jásat a hodovat!
Nestyďte se a přistupte blíže,
je tady Masopust a každý ví, že
v maskách se dnes rejdí vesele,
zajisté něco se semele…!!!
Těmito slovy byl zahájen ve 13,00 hodin
v sobotu 18. února 2012 masopustní
průvod, který uspořádala ZŠ a MŠ
Načeradec ve spolupráci s o.s. Kamarádi
Načeradce. V čele průvodu jel vůz tažený
koňmi, vyhrávala muzika, zpívalo se a
tančilo. Na několika zastávkách čekalo na
všechny zúčastněné bohaté občerstvení, o
které se postarali obyvatelé obce. Příjemně prožité odpoledne zakončilo vystoupení dětského divadelního
sboru při Divadelním sdružení Blaník Načeradec na náměstí v Načeradci.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v březnu oslaví…
8.3.2012
15.3.2012
25.3.2012

Vzpomínka

Marie Kotková, Načeradec
František Forman, Daměnice
Jaroslav Matuška, Olešná

85 let
75 let
75 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.

Dne 27. března 2012 tomu bude 25 let, co nás navždy opustila naše maminka a babička paní Marie
Pavelková z Načeradce. Stále vzpomínají dcera Marie a vnuci Karel, Petr a Jiří s rodinami."

60 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA -

DIAMANTOVOU SVATBU

OSLAVILI DNE 21. ÚNORA 2012
MANŽELÉ ANEŽKA A ANTONÍN KUBÁTOVI Z NAČERADCE.

DO DALŠÍCH SPOLEČNÝCH LET VÁM PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ,
ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI.
NĚCO Z MINULOSTI…………
Zvony a zvonek
V Načeradci jsou umístěny tyto zvony: na věži kostela - Antonín a Marie a na Solnici velký zvon Karel.
Zvony na kostelní věži byly rekvírovány na konci prvé světové války. Když byly rekvírovány zvony ve druhé
světové válce, 16.3.1942, prohlašovali staří pamětníci, jak berou zvony, bude brzo konec války, ale opak
byl pravdou. Velký zvon Karel z roku 1512 nebyl rekvírován ani v prvé ani ve druhé světové válce. Po válce
pan děkan Konopištský zjistil, že Načeradské zvony jsou v Hamburku. Proč nebyly vráceny, není známo.
Nové zvony byly vysvěceny v roce 1974, 24.11. Zvon Marie byl zakoupen ze sbírky od občanů Načeradské
farnosti. Zvon Antonín byl zakoupen panem Antonínem Brumovským, dlouholetým kostelníkem
Načeradského kostela, za 25 000 Kčs. Byl také dobrým cukrářem a máslem do svých výrobků nešetřil. Za
dlouhé služby měl také v užívání farskou louku v Krasoňově s výborným senem. Vyráběl také výborné
roháče. Škoda, že nikomu nepředal recept na jejich výrobu. V postní době v neděli odpoledne vedli
pobožnost Křížové cesty tři občané, pan Fiala z Pravětic, otec varhaníka, pan Mazaný a pan Brumovský,
jako voják z prvé světové války, požádal při čtrnáctém zastavení věřící o modlitbu za vojáky padlé ve
světové válce. Před svěcením zvonů, nás pracovníky pily, požádal pan děkan o pomoc při přípravě a
dopravu zvonů na věž. Zvony se světily v neděli, na přípravě jsme pracovali s panem Kukačkou, nejtěžší
úkol byl vynést trámky z tvrdého dřeva na věž. Vynášeli jsme je s Jirkou Brejdou, škoda, že mi nezůstala
polovina tehdejší síly. Se zavěšením zvonů se muselo pracovat rychle, zvony byly na vozíku z Blanických
strojíren, v kostele posvěceny a než skončila mše a věřící vycházeli z kostela, tak se s nimi zvonilo. Vozíky
zapůjčil pan Hauzer, vedoucí provozovny. Na zvonění elektřinou byl předělán také Karel na Solnici.
Bývalá obec Vračkovice, nyní malá osada, má také malý zvoník s bohatou historií. Původně byl zvonek na
pastoušce a provaz od něho byl ve světnici, ve které bydlel obecní slouha (pastýř), mimo pasení dobytka
měl povinnost třikrát denně zvonit. V roce 1884 byla postavena kaplička s věžičkou a na ní zavěšen
zvonek. Zvonek byl vysvěcen v Želivě, aby ochránil obec před krupobitím, ale nesmělo se s ním zvonit
sebevrahům, aby neztratil svoji moc. K svěcení do Želiva jej nesli dva občané na tyči na ramenou. Zvonit
proti krupobití se muselo začít, když byla bouřka daleko, když byla nad vsí, tak se zvonit nesmělo, to by se
kroupy strhly. Zvonilo se ve dne i v noci a zvonilo se, než se bouřka přehnala, zvoníci se střídali. Ještě ve
druhé světové válce měl zvoník v obecním rozpočtu za celoroční zvonění třikrát denně 50 Kčs. Když jsme
na Bílou sobotu ráno skončili řehtání, chtěli jsme na zvoníkovi, aby nám zaplatil.
Za zvonění při pohřbu se platilo zvlášť, zvonilo se vícekrát. Až na malé výjimky umírali občané doma. Po
prvé se zvonilo, když šel pan děkan zaopatřovat umírajícího, zvonek svolával sousedy, aby se šli rozloučit,
potom poslední hodinku, den před pohřbem, po odzvonění poledne hranu, ta měla trvat hodinu, ale byla
kratší, v den pohřbu se svolávali smuteční hosté, do domu smutku a svým tesklivým hlasem doprovázel
zvonek pohřební průvod k Bártovému poli, na hranice Vračkovského katastru.
Jan Doubek, Vračkovice
Obecní úřad Načeradec, e-mail obec@naceradec.cz, tel. 317 852 335, mob. 734 362 070, www.naceradec.cz
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