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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dnešní příspěvek bych chtěl naladit pozitivněji, ale nedá mi spát pohled na naše okolí.
Začalo jaro a zmizel sníh, který ukryl nepořádek za několik zimních měsíců. Zaměstnanci obce se
snaží uklidit alespoň ty nejvíce exponované místa v obci, ale jejich snahu stále narušují Ti, kteří si
myslí, že ulice snese všechno. Proto chci apelovat, využívejte odpadkové koše, uklízejte i po
svých čtyřnohých miláčcích, neboť pohled na některé zákoutí je katastrofální.
Zkušební provoz ČOV probíhá dobře, až na nějaké malé nedostatky, které s pomocí
provozovatele a dodavatele odstraňujeme. Zima také ukázala nějaké nedostatky na komunikacích
po výkopech kanalizace. V dubnu všechny komunikace, kanalizační šachty a vpustě
zkontrolujeme a s dodavatelem stavby opravíme. Je ještě několik nemovitostí, které nemají
kanalizační přípojku zaplacenou a ani vybudovanou. Protože nereagovali na zaslané dopisy ke
svému vyjádření, mají poslední šanci do konce dubna 2012. Obec poté vše předá k řešení
vodoprávnímu úřadu ve Vlašimi.
Přicházejí velikonoce, očekáváme křesťanské svátky. Přeji všem duchovní zážitek z Velikonoc,
šťastné prožití těchto svátků v kruhu svých nejbližších.
Starosta obce Ing. Jiří Jelínek

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V ÚNORU 2012 – 8.3. A 27.3.2012
Mimo jiné rada obce projednala:
Rada obce vzala na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2011.
Rada obce vzala na vědomí zprávu starosty obce, že byla doplněna žádost o dotaci z programu
Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora výstavby technické infrastruktury.
Rada obce navrhla do dozorčí rady EKOSA Trhový Štěpánov s.r.o. starostu Ing. Jiřího Jelínka.
Rada obce uložila starostovi vypsat výběrové řízení na nákup lesní techniky (dotace) do 31.5.2012.
Rada obce projednala odkup pozemku p.č. KN 746/6 v k.ú. Načeradec (u hřiště) ve vlastnictví
Agrodružstva Načeradec. Rada obce navrhla odkoupit část pozemku p.č. KN 746/6 v k.ú.
Načeradec. Rada obce uložila starostovi jednat s firmou Agrodružstvo Načeradec.
Rada obce schválila provedení elektrického zvonění ve Zdiměřicích, Dolní Lhotě a Pravěticích.
Rada obce zvýšila cenu za ubytování v prostorách domu Načeradec čp. 244 z částky 180 Kč na
částku 240 Kč.

VÝPIS USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NAČERADEC DNE 15.3.2012
Zastupitelstvo obce Načeradec schválilo:
 Usnesení č. 166/2012: Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ založení společnosti s názvem "Načeradské služby s.r.o.",
2/ jediným zakladatelem je Obec Načeradec IČO: 00232289,
3/ sídlo společnosti - Načeradec 152, 257 08 Načeradec,
4/ předmět podnikání – provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod vody
- nakládání s odpady /vyjma nebezpečných odpadů/,
5/ doba trvání společnosti - doba neurčitá,
6/ základní kapitál 200.000,- Kč,
7/ splácení vkladu – peněžitý vklad bude splacen společníkem bezhotovostně na účet zřízený pro tento
účel na firmu společnosti správcem vkladu; správcem vkladu je pověřen zakladatel, tj. obec Načeradec,
starosta Ing. Jiří Jelínek,
8/ statutární zástupci společnosti - tři jednatelé: starosta Ing. Jiří Jelínek, místostarosta Ing. Petr
Postřihač a místostarosta Josef Křemen,
9/ dozorčí rada – tři členové: Josef Janouš, Stanislav Vítek a Antonín Hlinský.
 Usnesení č. 167/2012: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje záměr obce Načeradec prodat
budovu čp. 11 v Řísnici na st. p.č. 1 včetně st. p. č. 1 v k.ú. Řísnice.
 Usnesení č. 168/2012: Zastupitelstvo obce Načeradec souhlasí prodat budovu čp. 11 v Řísnici na
st. p.č. 1 včetně st. p. č. 1 v k.ú. Řísnice ve vlastnictví obce Načeradec (prodávající) Ing. Ondřejovi
Kříženeckému, bytem Řísnice 33, 257 08 Načeradec, IČ 49828967 (kupující) za dohodnutou částku
800 000 Kč. Kupující uhradí na své náklady návrh na vklad do KN. Daň z převodu nemovitostí hradí
kupující.
 Usnesení č. 169/2012: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje záměr obce Načeradec prodat
pozemek p.č. 638/2 v k.ú. Olešná o celkové výměře 79 m² ve vlastnictví obce Načeradec.
 Usnesení č. 170/2012: Zastupitelstvo obce Načeradec souhlasí prodat pozemek p.č. 638/2 v k.ú.
Olešná o celkové výměře 79 m² ve vlastnictví obce Načeradec (prodávající) pí L.H., bytem Opava
(kupující) za cenu 390 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující včetně daně z převodu
nemovitostí.
 Usnesení č. 172/2012: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje záměr obce Načeradec prodat část
pozemku p.č. 1754/22 KN v k.ú. Načeradec o výměře 17 m² ve vlastnictví obce Načeradec.
 Usnesení č. 173/2012: Zastupitelstvo obce Načeradec souhlasí prodat část pozemku p.č. 1754/22
v k.ú. Načeradec o výměře 17 m² ve vlastnictví obce Načeradec (prodávající) pí I. R., bytem
Načeradec (kupující) za cenu 390 Kč/m2. Náklady spojené s převodem hradí kupující včetně daně
z převodu nemovitostí.
Zastupitelstvo obce Načeradec neschválilo:
 Usnesení č. 171/2012: Zastupitelstvo obce Načeradec neschvaluje vyvěsit záměr na prodej p.č.
1324 o celkové výměře 338 m² v k.ú. Horní Lhota. Důvodem je probíhající pozemková úprava v k.ú.
Horní Lhota.
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UŽITEČNÉ INFORMACE
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD V OBCI
V obci Načeradec byl umístěn velkoobjemový kontejner a bude umístěn:
od 30.3.2012 do 6.4.2012
na náměstí,
od 6.4.2012 do 13.4.2012 u „Chaloupky“ (hřiště),
od 13.4.2012 do 20.4.2012 na bytovkách,
od 20.4.2012 do 27.4.2012 na Podolí
od 27.4.2012 do 4.5.2012 v Olešné.
Ve dnech 16.3.2012 do 23.3.2012 byl umístěn v Daměnicích a ve dnech 23.3.2012 až do 30.3.2012 v Dolní
Lhotě. Vzhledem k tomu, že jsme Vás dříve neinformovali, využijte umístění kontejneru v Načeradci.
Děkujeme za pochopení. Ukládejte zde pouze velkoobjemový odpad. Nepatří tam nebezpečný odpad, jako
např. lednice, televizory, pneumatiky, barviva atd. Tento odpad bude svážen v květnu 2012 (podrobnější
informace podáme v příštím čísle načeradských novin).
BIO ODPAD (větve, listí apod.) ukládejte do kontejneru na BIO odpad, který je umístěn u hřiště (za
tribunou) v Načeradci. Vyvarujte se pálení větví a vypalování suché trávy!!!
V minulém týdnu byl umístěn velkoobjemový kontejner na hřbitov v Načeradci. Již poněkolikáté Vás
žádáme, abyste do tohoto kontejneru ukládali pouze hřbitovní odpad. Prosíme Vás, neukládejte do tohoto
kontejneru domovní odpad, zničené pomníky a hlínu z upravovaných hrobů.
POPLATKY
Upozorňujeme, že vybíráme poplatky za odpady, poplatky ze psů a také vodné (obce Řísnice, Daměnice,
Pravětice). Pokud budete platit v hotovosti, navštivte obecní úřad v Načeradci. Pokud chcete platit
bankovním převodem, poskytneme informace na tel. č. 734362070 nebo 317852335 nebo na e-mailové
adrese obec@naceradec.cz.
Obecní úřad Načeradec

MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC
Červená karkulka
V pondělí 5. 3. 2012 v ZŠ děti viděly netradičně zpracovanou
známou pohádku „Červená karkulka“. I v tomto zpracování
pohádka děti zaujala a z divadelního představení si odnesly pěkné
zážitky.
Den pro moji nejmilejší knihu
Ve čtvrtek 8. 3. 2012 jsme pro
děti uspořádali „Den pro moji
nejmilejší knihu“. Děti si přinesly
představily svým kamarádům.
zajímavé úryvky a tím jsme
čtení doma s rodiči.

spoustu oblíbených knih, které
Z některých knih jsme si přečetli
vzbudili u dětí zájem o další
Indiánský týden
V týdnu od 19. 3. – 23. 3. 2012
jsme měli v MŠ projektový
týden. Děti si přinesly z domova
věci, oblečení, přívěsky na krk
a mnoho dalších věcí, které se
týkají života indiánů. Celý týden se nesl v indiánském duchu.
S dětmi jsme si povídali o životě indiánů, prohlíželi jsme si knihy,
vyráběli jsme indiánské čelenky. Děti se naučily indiánský tanec,
postavily si a namalovaly týpí, výtvarně zpracovaly podobu
indiánského obličeje. Děti si za pomoci učitelek vymyslely i svá
indiánská jména – Zpívající vodopád, Letní bouře, Lotosový květ,
Žlutý vlk, Veselá tvář a další. Po celý tento týden panovala v MŠ pohodová indiánská nálada, děti si
odnesly hodně zážitků a snad si i zapamatovaly něco ze života indiánů.
J. Lesinová, J. Smetanová a J. Koubíková, učitelky MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC
Žákyně z 9. třídy úspěšně převzaly terezínskou štafetu
Víkend od 9. března do neděle 11. března
strávily 3 žákyně z 9. třídy (Kačka Kupsová, Vája
Dědková a Míša Šimánková) v doprovodu p. uč.
Fišerové v Terezíně, kde se konalo 3. kolo soutěže
Převezměte terezínskou štafetu. Soutěž pořádá
pražská Přírodní škola ve spolupráci s Židovským
muzeem, Památníkem Terezín a Terezínskou
iniciativou. Je zaměřena na život a tvorbu
terezínských dětí, které v terezínském ghettu žily
za 2. světové války. Soutěže se zúčastnilo 45
soutěžících v 9 týmech. Do Terezína se sjeli žáci
základních a středních škol z celé republiky.
Průběh soutěže byl co nejvíce přizpůsoben
autentickému životu dětí v ghettu.
Účastníci se sešli na pražském Hlavním
nádraží. Děti po registraci obdržely visačku se
svým transportním číslem. Po celou dobu je vedli
průvodci v dobových kostýmech. Večer se všechny týmy seznámily a zazpívaly si dobové písně nebo
písně, které se k tématu vázaly. Druhý den si týmy prostřednictvím hry Toulky Terezínem vyzkoušely
obtížný pohyb ghettem a zároveň poznaly důležitá místa. Odpoledne všichni navštívili muzeum ghetta, kde
zavzpomínali i na chlapce, kteří byli za války autory časopisu Vedem. Na jejich tvorby všechny týmy
navázaly v předchozím kole soutěže, kdy tvořily obdobné časopisy. Po návštěvě muzea se skupiny
soutěžících pustily do umělecké tvorby. Na základě příspěvků ze zmíněného časopisu děti nacvičily
divadelní scénky, zhudebňovaly básně nebo se přímo ve městě věnovaly kresbě. Večer soutěžící čekala
zážitková hra. Každý tým se snažil zachránit jednoho svého člena, který byl zařazen do transportu.
Neděle byla věnována setkání s pamětníky ghetta. Se soutěžícími prošli i místa, která jsou běžně
veřejnosti nepřístupná. Zde si vyslechli vyprávění Tommyho Karase a Tomana Broda. Na dvoře bývalých
Drážďanských kasáren se v době ghetta hrávala fotbalová liga. Zde si 2 týmy symbolicky zahrály zápas, do
kterého se dokonce zapojil i bývalý ligový hráč Tommy Karas. V Magdeburských kasárnách soutěžící
předvedli svá představení a pokračovali v besedě s pamětníky. Program byl zakončen na kolejích bývalé
vlečky, kudy byla většina vězňů deportována do vyhlazovacích táborů. Zde si děti na památku
deportovaných zapálily svíčku. Do Prahy se vrátily v neděli v podvečerních hodinách.
Víkend byl náročný, pro děti plný dojmů, zážitků a nových informací. Soutěžily ve znalostech i
kreativitě či nápaditosti. Tým, ve kterém byly dívky z načeradecké školy, se v tomto kole soutěže umístil na
1. místě. Gratulujeme. Celá soutěž bude slavnostně zakončena 20. června v Praze.
Marie Fišerová

SPORT
TJ Blaník Načeradec
Rozlosování Krajské první třídy soutěže smíšených družstev v tenise:
Datum
5.5.2012
8.5.2012
12.5.2012
26.5.2012
2.6.2012
16.6.2012
23.6.2012

Domácí družstvo
TJ Sokol Sedlčany
Blaník Načeradec
TK Mnichovo Hradiště
Blaník Načeradec
Slavoj Žiželice
Blaník Načeradec
Blaník Načeradec

Hostující družstvo
Blaník Načeradec
TK PTA Kolín
Blaník Načeradec
TC Realsport Nymburk B
Blaník Načeradec
LTC Kolín
Tenisový oddíl Junior
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NĚCO Z MINULOSTI…………
Konec soukromého hospodaření a začátky kolektivizace
Po roce 1945 nastal velký odliv obyvatel z vesnic. Mnoho rodin se přestěhovalo do pohraničí, rozvíjel se
průmysl a ten odčerpával velké množství mladých pracovních sil ze zemědělství. Hospodářství nemělo
nástupce a mladí ženiši, kteří zůstali na vesnici, těžko sháněli nevěsty, nevěsty dávaly přednost městům a
ženichům pracujícím v průmyslu. Bylo nutné nahradit velký počet pracovníků a těžkou ruční práci
v zemědělství výkonnými stroji a k používání strojů bylo zapotřebí vytvořit velké hony a tak se začalo jednat
o HTÚP, Hospodářsko technické úpravě půdy. V našem kraji, v soukromém hospodaření, těžko
proveditelná, těžko by některý zemědělec vzal zcelené pozemky s horší bonitou anebo v kopcovitém
terénu. Do této akce byla zapojena také církev, pan děkan byl vyzván, aby při nedělním kázání HTÚP
zemědělcům doporučil, vyřešil to slovy: „Byl jsem vyzván, abych Vám úpravu doporučil. Věřím, že když
naši zemědělci uznají výhodu zcelování půdy, tak ji provedou.“ Ještě v soukromém hospodaření byly
doporučovány nové způsoby obdělávání půdy, nad kterými rozum českého sedláka zůstával stát. Křížové
setí obilí, polovina botek u secího stroje se měla uzavřít, potom sít pole po dílce a po šířce, mělo to dvě
výhody, dvakrát tolik práce a udusaná půda, hnízdové sázení brambor, nejdříve naorat brázdy, po dílce a
potom po šířce pole, jak to prováděli nevím, malou výměru měli v menšinovém družstvu, hnízdově na
sázení brambor u Obecníka, třetím zlepšovákem bylo dopylování žita, natáhnout dlouhý provaz, za něj na
určitou vzdálenost nastoupili chlapi a táhli provaz žitem, aby se lépe opylovalo.
Zemědělství ve světě směřovalo k hospodaření ve velkých celcích a přesvědčování k násilnému vstupu do
zemědělských družstev bylo zbytečné a škodlivé, nadělalo mnoho zlé krve. Jak velká by byla produktivita
práce chlapa v produktivním věku, kdyby s kravským potahem oral anebo vozil čtyři hromádky hnoje.
Nemohl by si pořídit nové zařízení domácnosti, televizor ani auto. Po událostech v roce 1948 bylo jasné,
jakým směrem se bude ubírat naše zemědělství. V roce 1948, k prvnímu říjnu, byla provedena parcelace
velkostatku v Načeradci. Když se zájemci dohadovali o louku v „Sirotčinách“, pan ing., který parcely
rozměřoval, radil, aby se nehádali, že tam budou brzo hrabat společně. K 1.10.1948 bylo v naší republice
uzákoněno „Národní pojištění“ a byli pojištěni zemědělci. Pojištění platil hospodář za sebe a rodinné
příslušníky. Za manželku pojištění neplatil, manželka pojištěna nebyla. Při vstupu do JZD byly manželky
zvýhodněny - při odchodu do starobního důchodu jim byla počítána odpracovaná léta od roku 1948, i když
pojištěny nebyly. Hospodáři, kteří měli důchodový věk v době vyhlášení zákona, mohli žádat o starobní
důchod až v roce 1952, po čtyřech letech placení a hospodářství předali svému nástupci. Výměnkářům byl
přiznán sociální důchod, ve výši 180 Kč měsíčně, výplata důchodů byla podmíněna zřeknutím dvou třetin
výdělku. Byl to velmi nízký důchod, byl odůvodňován tím, že jeho příjemci někdy na důchodové pojištění
neplatili, postavení důchodců nebylo nikdy růžové, výměnkář byl na výměnek těžko živ a pro často i
zadluženého hospodáře s početnou rodinou to bylo velké zatížení a odpůrci poskytování výměnku
prohlašovali, že výměnkářům nechce nikdo výměnek dávat, že nevznikl při stvoření světa, ale výměnkářem
se udělal sám.
Jan Doubek, Vračkovice

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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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v dubnu oslaví…
11.4.2012
16.4.2012

Marie Vávrová, Slavětín
Marie Novotná, Horní Lhota

75 let
85 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.

Úmrtí
31.3.2012

Smrčina Václav, Slavětín ve věku 73 let
POZVÁNKA

Český
svaz
chovatelů
Načeradec Vás zve na
„PRODEJNÍ
VÝSTAVU
KVĚTIN“ (tulipány, narcisy,
orchideje, bonsaje, pokojové
květiny a kaktusy, velký výběr
balkonových květin a letniček)
ve dnech 21. a 22. dubna
2012, kterou pořádá Český
svaz chovatelů Votice II.
Místo konání: Votice Chovatelský
areál
nad
benzinkou směr Smilkov.
Otevírací doba:
Sobota 8,30 hod – 17,00 hod
Neděle 8,30 hod – 13,00 hod

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli
s námi pobavit na Josefovskou
zábavu v Načeradci dne 17.března
2012.
Dále
děkujeme
všem
sponzorům a těm, kteří přispěli do
tomboly.
V příštím roce se na Vás opět
těšíme.
hasiči z Vračkovic

„Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých
vajíček a zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví.“
Veselé Velikonoce přeje Obecní úřad Načeradec
Obecní úřad Načeradec, e-mail obec@naceradec.cz, tel. 317 852 335, mob. 734 362 070, www.naceradec.cz
Termín uzávěrky načeradských novin je vždy k 26. v měsíci. Načeradské noviny vychází v prvním týdnu aktuálního měsíce.
Neodpovídáme za obsah a formulace autorů. Sestavili: Ing. Jiří Jelínek, Martina Švecová.
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