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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V KVĚTNU 2012 – 7.5.,17.5. 2012
Rada obce projednala žádost D.K., bytem Praha, majitelky nemovitosti v Dolní Lhotě, o pronájmu
nebo odkupu louky – pozemek p.č. 1232 KN v k.ú. Horní Lhota. Rada obce rozhodla pronajmout
pozemek p.č. 1232 KN v k.ú. Horní Lhota D.K., bytem Praha, za 1000 Kč/ha ročně.
Rada obce na základě žádosti N. P., majitelky nemovitosti ve Vračkovicích, ukládá starostovi a
místostarostovi Křemenovi Josefovi zajistit pozemní úpravy k omezení záplav v obci.
Rada obce projednala žádost o posouzení otevření sběrny kovového odpadu v průmyslové zóně
obce Načeradec. Rada obce souhlasí s otevřením sběrny pouze kovového odpadu v obci
Načeradec s tím, že kovový odpad bude ukládán v budově bývalé pily umístěné v obci Načeradec
dle územního plánu v průmyslové zóně, tj. v budově na pozemku KN st. p.č. 261 o výměře 593 m²
v k.ú. Načeradec.
Rada obce projednala návrh na zrušení veřejné telefonní stanice (VTS) ve Slavětíně. Starosta obce
jednal s občany Slavětína. Nikdo nemá zájem o VTS. Rada obce souhlasí se zrušením VTS – tel. č.
317852328.
Rada obce vzala na vědomí registraci akce v podprogramu Podpora výstavby technické
infrastruktury (2012). Rozhodnutí vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) pod č. 63/2012
ze dne 7.5.2012. Akce vedená na MMR pod identifikačním číslem: 117D513000434 a názvem „11
TI Načeradec“ byla v rámci podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2012
vybrána pro poskytnutí dotace ve výši 550 000 Kč. Dotace bude využita na výstavbu technické
infrastruktury v nové zástavbě rodinných domů v Načeradci (levá část směr Horní Lhota). Rada
ukládá starostovi, aby nejpozději do 14.9.2012 byly do podatelny MMR dodány náležitosti žádosti o
dotaci. Rada ukládá starostovi obce zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby technické
infrastruktury.
Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Sportprojekta Praha s.r.o. k vypracování návrhu na
úpravu sportovního areálu v Načeradci; Smlouvu o dílo s firmou Ateliér Praha s.r.o. k vypracování
návrhu na úpravu náměstí v obci Načeradec a Smlouvu o dílo s firmou IMPULS – B, Ostrava na
instalaci elektrického zvonění v kapličkách v Dolní Lhotě, Pravěticích a Zdiměřicích.
Rada obce pověřuje k provedení kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Načeradec – kontrola využití
příspěvku obce za rok 2011 účetní obce paní Svobodovou Marii a paní Švecovou Martinu.
Ing. Jiří Jelínek, starosta

Z 13. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 29.5.2012
Výpis usnesení:
 Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Načeradec za rok 2011 a závěrečný účet
obce za rok 2011 bez výhrad, včetně zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s tím, že při přezkoumání hospodaření obce Načeradec za
rok 2011 nebyly shledány hrubé nedostatky, zjištěné chyby a nedostatky byly odstraněny.
 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni pro Smlouvu o zřízení
věcného břemene, kde strana oprávněná ze smlouvy o zřízení věcného břemene je Obec Načeradec,
IČ 00232289 a strana druhá je vlastník pozemku v k.ú. Načeradec, kterým vede kanalizační řad v obci
Načeradec. Strana oprávněná z věcného břemene, tj. Obec Načeradec je investorem stavby
„Kanalizace a ČOV Načeradec“.
 Zastupitelstvo obce schvaluje stanovy společnosti Načeradské služby s.r.o.
 Zastupitelstvo obce Načeradec revokuje usnesení č.170/2012 z 12. jednání ZO dne 15.3.2012:
Zastupistelstvo obce souhlasí prodat pozemek p.č. 638/2 v k.ú. Olešná o celkové výměře 79 m² ve
vlastnictví obce Načeradec (prodávající) pí L.H., Opava (kupující) za cenu 390 Kč/m². Náklady spojené
s převodem hradí kupující včetně daně z převodu nemovitostí.
 Zastupitelstvo obce Načeradec revokuje usnesení č. 173/2012 z 12. jednání ZO dne 15.3.2012:
Zastupitelstvo obce 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 dohodnutou cenu 390
Kč/m². Náklady spojené s převodem hradí kupující včetně daně z převodu nemovitostí.
 Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje záměr obce prodat část pozemku p.č. 2016/1 KN v k.ú. Horní
Lhota o výměře cca 68 m².
 Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje záměr obce prodat pozemek p.č. 3 KN v k.ú. Pravětice o
výměře 65 m².
 Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje záměr obce prodat pozemek p.č. 925/1 PK v k.ú. Slavětín u
Načeradce o výměře cca 115 m².
 Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje záměr obce prodat pozemek p.č. 44/5 PK v k.ú. Slavětín u
Načeradce o výměře 40 m².
 Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje odkoupit 1/3 pozemků p. č. 66/24 o výměře 104 m², p.č. 66/27
o výměře 15 m², p.č. 66/28 o výměře 901 m², p.č. 66/29 o výměře 507 m², p.č. st. 296 o výměře 40 m²,
vše v k.ú. Načeradec, vedené na listu vlastnictví 395.
 Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje vyvěsit záměr směnit část pozemku p.č. 747/3 v k.ú.
Načeradec ve vlastnictví obce Načeradec (za tenisovým kurtem na hřišti v Načeradci) za část pozemku
p.č. 746/6 v k.ú. Načeradec ve vlastnictví Agrodružstva Načeradec dle geometrického plánu.
 Zastupitelstvo obce schvaluje spoluúčast obce v částce 57244 Kč při poskytnuté účelové dotaci ze
státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2012 - obnova kulturní památky kostela
sv. Petra a Pavla v Načeradci – oprava krovu a střechy boční kaple P. Marie ve výši 200 tis. Kč.
 Zastupitelstvo obce schvaluje názvy ulic pro Obec Načeradec:
1. Zámecké náměstí
2. Vožická
3. Na Kačíně
4. Kučerka
5. Vlašimská
6. U Paláce
7. Karlovská

8. Pravonínská
9. Na Podolí
10. V Kopci
11. U Školky
12. Dlouhá
13. Lhotecká
14. Roubíčkov

15. Na Vrance
16.Na Pěšince
17. V Parku
18. U Studánek
19. Vinohrad
20. Za Školou
21. K Olešné

22. Panská
23. Podolská
24. Spojovací
25. Pod Vodojemem
26. Klokočkův mlýn
27. Mraviště

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ SDH
V sobotu 9. května 2012 v Pravoníně soutězili hasiči z okrsků Louňovice
pod Blaníkem, Načeradce a Pravonína v základním kole v požárním sportu.
Byla hodnocena pořadová příprava, požární útok a 100 metrů překážek.
V ženské kategorii zvítězily ženy Louňovic, před Daměnicemi, Křížovem a
Načeradcí. V kategorii mužů bylo pořadí: Daměnice, Louňovice, Načeradec,
Kamberk, Křížov, Vračkovice, Slavětín, Horní Lhota, Tisek – Buková a
Pravonín. Za krásného počasí se soutěž vydařila a děkuji všem soutěžícím
i divákům za účast.
Ing.Jiří Jelínek, starosta okrsku Načeradec
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UŽITEČNÉ INFORMACE
Cestovní doklady - upozornění rodičům nezletilých
Upozorňujeme rodiče nezletilých dětí, že chtějí-li v letošním roce vycestovat i s dětmi do zahraničí, musí si
nechat pro své děti vystavit samostatný cestovní doklad. Dnem 26. června 2012 končí platnost zápisů
občanů mladších 15 let v cestovním dokladu rodičů. Po tomto datu musí mít každý svůj vlastní cestovní
doklad.
Žádáme proto rodiče, kteří plánují dovolenou i s dětmi do zahraničí, aby podání žádosti o cestovní doklad
pro své nezletilé dítě neodkládali a včas o jeho vystavení požádali. Vyhotovení cestovního dokladu trvá
minimálně 21 dnů a správní poplatek činí 100,- Kč, zástupce nezletilého musí prokázat, že nezletilý má
statní občanství České republiky, a to doložením následujících dokladů – rodný list nezletilého a rodné listy
obou rodičů.
MěÚ Vlašim, Odbor vnitřních věcí

Vzorky vody
Dne 15.5.2012 byly odebrány vzorky vody v místních částech obce Načeradec v Daměnicích (čp. 2),
Pravěticích (čp. 29) a v Řísnici (č.p. 28). V těchto obcích provozuje vodovod obec Načeradec. V rozsahu
stanovených ukazatelů vzorky odpovídají požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb. na kvalitu pitné vody,
neodpovídají v ukazateli pH (nízká hodnota) a vyšší obsah dusičnanů v Pravěticích a Řísnici.

Čistírna odpadních vod v Načeradci
Po provedené kontrole průběhu zkušebního provozu ČOV Načeradec Vám prostřednictvím Načeradských
novin sdělujeme následující připomínky provozovatele ČOV v Načeradci: do odpadu nepatří papírové
utěrky, ve větší míře tuky (po vaření), malby, nátěry, ropné látky (olej, benzin). Děkujeme za pochopení!!!
Dále upozorňujeme občany, kteří dosud nemají nemovitost napojenu na kanalizační řad, musí mít
zkolaudovanou bezodtokovou jímku (bez přepadu); protokol o vodotěsnosti jímky + musí dokládat vyvážení
zákonným způsobem. Kdo výše uvedené není schopen doložit, porušuje zákon a bude s ním zahájeno
správní řízení.
Obecní úřad Načeradec

MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC
Výlet
V pondělí 21.5.2012 jsme byli s dětmi na výletě v Táboře.
Děti měly možnost vidět Husitské muzeum, kde jsou stálé
expozice týkající se husitství. Před prohlídkou muzea jsme si
vyslechli poutavé vyprávění průvodkyně , které bylo přizpůsobené
věku předškolních dětí. Potom jsme se vydali na prohlídku muzea,
kde děti mohly nahlížet do různých kukátek a vždy mohly vidět
něco zajímavého.
Po prohlídce muzea jsme navštívili místní divadlo a se
zájmem jsme sledovali pohádku “Opice Žofka“. Pohádka o
zvířátkách se dětem líbila a děti se díky ní ještě více těšily do ZOO
Větrovy, kam jsme se přesunuli po skončení divadla.
V ZOO jsme si prohlídli všechna zvířátka , bylo jich k vidění
opravdu hodně, výlet se nám vydařil, počasí nám přálo a děti si jistě odnesly spoustu nezapomenutelných
zážitků.
J. Koubíková, J. Lesinová, J. Smetanová, učitelky MŠ

CYKLORYTÍŘ 2012
V sobotu 26. 5. 2012 se v Kondraci konal 7. ročník oblíbené cyklistické akce
CYKLORYTÍŘ. Trasa vedoucí malebnou krajinou okolo bájné hory Blaník
přilákala pěknou řádku cyklistů. Pro zdatné cyklisty byla připravena trasa dlouhá
34 km, pro mladší sportovce trasa v délce 5 km doplněná různými zastaveními.
Na startu se mezi 13. a 14. hodinou sešlo více než 600 cyklistů. Zaregistrovaných
bylo celkem 613, ale pro diplom CYKLORYTÍŘ 2012 si přišli i ti, kteří na registraci
při startu pozapomněli. Pan rytíř pasoval sportovce po celé odpoledne - není divu
- ocenění CYKLORYTÍŘ 2012 bylo vydáno celkem 670 účastníkům. I v obci
Načeradec byla zastávka, kterou zajišťovali žáci a paní učitelka Píšová ze ZŠ Načeradec. Patří jim
poděkování od vedení obce i od hlavního organizátora Petra Zapletala. Více informací pro cyklisty, kteří se
chystají navštívit Kraj Blanických rytířů na http://www.blanicti-rytiri.cz/cyklotrasy.php
Ing. Jiří Jelínek, starosta obce
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ČERVEN MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY
Milí přátelé myslivci a přátelé cechu mysliveckého, po chmurném zimním čase, přichází nejhezčí období
přírody. Není proto náhodou, že právě červen byl zvolen jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. Vždyť
především v tomto období, na přelomu jara a léta, jsme v přírodě opakovaně svědky odvěkého koloběhu
vzniku nového života. Vesměs všechny druhy srstnaté i pernaté zvěře v tomto měsíci kladou, líhnou,
odchovávají nebo již vodí mláďata. Právě mláďata všech živých tvorů i jejich matky potřebují zejména v
tomto období největší péči a ochranu. Zejména v této době vznikají velké škody na zvěři vlivem
predátorů, toulavých psů a koček, ale i hospodářskými aktivitami člověka. Proto je potřeba apelovat
na všechny, kteří navštěvují naši přírodu a pozorují krásné zrání fauny a flóry, aby respektovali zejména
toto období, kdy zvěř potřebuje klid na odchování svých mláďat.
Tímto příspěvkem se obracím na všechny spoluobčany. Chovejte se k přírodě s láskou a v honitbě
zachovávejte co největší klid, aby nedocházelo ke zbytečnému stresování zvěře, zejména v tomto období.
Zvláště pak apeluji na pejskaře (dle § 10 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti), aby nenechávali volně
pobíhat po honebních pozemcích své mazlíčky a při
pohybu v honitbě je měli na vodítku. Jen tak můžeme
všichni přispět tímto málem k ochraně přírody.
Myslivci, více než kdo jiný, si uvědomují vzájemné
souvislosti a důsledky civilizačních faktorů v přírodě
a proto všemi prostředky usměrňují svoji činnost na
ochranu přírody a životního prostředí. Tak jako
každým rokem tak i letos budou myslivci propagovat
svou činnost, zejména s prací s dětmi. Na těchto
propagačních akcích můžeme s klidným svědomím
ukázat veřejnosti, že myslivost nebyla a není vždy
jen lov zvěře. Ale je to především péče o zvěř a velká
snaha o zachování přírodního prostředí zvěře.
Za MS Načeradec:

Tomáš Zamrzla, myslivecký hospodář

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NAČERADEC INFORMUJE...
Starší žáci
Dne 5. a 6. května 2012 se HRY PLAMEN v Čechticích zúčastnili starší
žáci z Načeradce ve složení: Brázová T.,Čechová K., Hlinský A.,Hlinský
T.,,Maceška P., Maršík L., Kazda O., Křemen M., Šindelář L., Švec P. a
Havelková J. Ve Hře Plamen se plní úkoly:
V říjen 2011 se konal branný závod (Načeradec - 1.místo).
Dne 5.5. probíhaly tyto soutěže: Štafeta CTIF – 400m překážek
(Načeradec - 4.místo); 4x60m (Načeradec - 2.místo); Požární dvojice
(Načeradec - 1.místo) a Útok CTIF (Načeradec - 2.místo).
Dne 6.5. probíhaly požární útoky žáků. (Načeradec - 1.místo).
Ve Hře Plamen se též kontrolují odznaky odbornosti, které mají starší žáci splněny. Důležitá je kontrola
kronik. Z důvodu, že jsme nezapsali brigádu dětí u obce, tak nás tato ”chyba” odsunula na celkové 2.místo.
Dne 6.5.2012 se též běhalo 60 m s překážkami, kde se umístili:
starší chlapci: 1.Hlinský Tomáš Načeradec, 2. Vosátka Tomáš Kondrac, 3. Šindelář Lukáš Načeradec
starší dívky: 1. Eliška Pejšová, Střezimíř, 2. Anežka Heřmanová, Střezimíř, 3. Čechová Kateřina
Načeradec, 4. Brázová Tereza, Načeradec
Dospěláci
Dne 19.května 2012 se dospělí hasiči zúčastnili okrskové soutěže v Pravoníně. Soutěžilo se v pořadové
přípravě, běh 100m s překážkami a požární útok. Ženám se po rozpojení rozdělovače moc nedařilo a
skončili na 4. místě. Muži skončili na 3.místě.
Dne 26.5 2012 se muži zúčastnili hasičské soutěže ve Smilových Horách - pořádané SDH Stojslavice. Zde
skončili jako hosté na prvním místě.
Dorostenci
Dne 27.5. 2012 se dorostenci jednotlivci zúčastnili jarní části okresní HRY PLAMEN ve Staré Boleslavi.
Martin Deré se po této části umístil na 2.místě. Po celém kole HRY PLAMEN, která se skládá z podzimní a
jarní části se umístil na 1. místě. MARTIN DERÉ postupuje do krajského kola HRY PLAMEN. Helena
Štekerová se po této části umístila na 6. místě. Celkově po podzimní a jarní části skončila na 6. místě.
Za SDH Načeradec, Vlasta Hlinská
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HASIČSKÁ KRONIKA OKRESU BENEŠOV
Slovo úvodem
Snaha o zachycení historie hasičského hnutí v okrese Benešov je stará několik desetiletí. Poprvé se o to pokoušeli
naši předchůdci pod vedením pana Rudolfa Verdána. Těm se podařilo zčásti soustředit údaje o vzniku hasičských
sborů, o vedení hasičských kronik a to ještě ne ze všech sborů okresu Benešov, který vznikl sloučením bývalých
okresů Benešov, Vlašim a Votice v roce 1960. Potom následovalo po několika letech upřesňování této dokumentace a
snaha o získání komplexnějších materiálů. Bohužel, zůstalo však jen u snahy.
Důslednější práce započala v roce 1996, kdy se výkonný výbor okresního sdružení ČMS usnesl na tom, aby byla
zpracována historie hasičského hnutí a ustavil k tomuto účelu odbornou radu historie hasičského hnutí pod vedením
pana Jiřího Maříka, dlouholetého funkcionáře hasičského hnutí v okrese, kraji i ústředí. Od této doby se skutečně
intenzivně tato složitá práce začala.
Kromě dříve shromážděných přehledů však nebylo k dispozici vůbec nic. Kronika okresní organizace není vedena,
není (nebyl) ustaven kronikář. K dispozici byly z části Věstníky žup, Hasičské rozhledy, některé kroniky jednotlivých
sborů. Podařilo se získat kroniku župy Votické čís. 45.
Největším problémem bylo však získání materiálů z historie hasičského hnutí v okrese po roce 1945. Do této doby
byla věnována publikaci práce hasičstva mnohem větší pozornost než v období po roce 1945. K této negativní stránce
přispěly i nedbale prováděné skartace materiálů při změně odpovědných funkcionářů, při častém stěhování kanceláří
okresních orgánů, kdy se projevovala snaha předávat nebo stěhovat co nejméně materiálů. Proto chybějí závažné
dokumenty, zápisy z jednání okresních orgánů, komisí, rad a pod. Podobná situace je však i u většiny hasičských
sborů, kde se rovněž nevěnuje dokumentaci a archivaci náležitá pozornost. Vyjímkou je okrsek Sedlec-Prčice, kde
jsou kroniky předkládány okrskovému výboru a starostovi města Sedlec-Prčice, hodnocena jejich úroveň a po
vyhodnocení jsou nejlepší sbory finančně odměňovány. Ani v okresním archivu není z oblasti činnosti hasičů téměř
žádný materiál, podobně ani v okresním muzeu a oblastním archivu.
Pro značné těžkosti se shromažďováním dokumentačního materiálu nebyla možné odborně zpracovat
vyčerpávajícím způsobem ucelenou historii hasičské organizace na okrese Benešov. Proto také nemůže tato
publikace mít ve svém titulu "Dějiny hasičského hnutí na okrese Benešov", ale byla pojata jen jako příspěvek k
dějinám hasičského hnutí na okrese Benešov jako celku, z různých hledisek. Žádáme čtenáře této publikace, aby jí
také tak chápali. Pochopitelně jsme se nemohli vyhnout podrobnějšímu pohledu na dějiny hasičství ve významnějších
místech okresu, odkud se šířila hasičská myšlenka do okolí. Vzhledem k možnostem získávání historických
pramenů i prvopočátků vzniku sborů dobrovolných hasičů je těžiště historie zpracováváno podle vývoje župní
hasičské organizace. K tomu také bylo nejvíce materiálů např: Hasičské rozhledy, Župní věstníky, Sborníky ČZHJ a
jiné časopisy.
V publikaci chceme ukázat na některé historické zkušenosti, seznámit čtenáře s některými průkopníky hasičského
hnutí na okrese, pozornost věnujeme i významným historickým obdobím našeho okresu i okresů okolních, kam při
různých reorganizacích okresů naše sbory patřily. Snažíme se o zachycení takových událostí, jako je vystěhováni
Neveklovska a Netvořicka spolu s částí Sedlčanska, alespoň v náznacích zachytit úděl hasičských sborů v těchto
oblastech v létech 1942 - 1945, určitá stať je věnována i vzniku a činnosti Hasičského záchranného sboru a pod...
Jsme si vědomi, že v naší publikaci je i spousta mezer, možná i nepřesností. Věřte nám, že jsme se snažili za
daných možností a z dostupných materiálů získat co možná nejvíce. Uvítáme i vaše připomínky, doplňky a dodatky,
případně upozornění na další materiály historické hodnoty. Zároveň prosíme všechny hasičské činovníky, ale i
řadové členy, aby napomáhali k zlepšení práce s historickými dokumenty, památkami,upomínkami na záslužnou
práci hasičů.
Věřte, že shánět materiály bylo to nejtěžší, co naší práci negativně ovlivňovalo. Nechť v budoucnosti se tato
oblast hasičské práce zlepší. Autorský kolektiv vedený Jiřím Maříkem

VYBÍRÁME Z HASIČSKÉ KRONIKY – V r a č k o v i c e
Po četných požárech, které postihly Vračkovice v krátké době, kdy od roku 1924 do roku 1930, hořelo v
obci třikrát, a to roce 1924 u Vášů, 1929 stodola u Kučerů a 1930 stoh u Burdů v blízkosti obytného
stavení, navrhl Jan Rezek, aby se proti společnému nepříteli začalo bojovat společně. První ustavující
valná hromada se konala 31. ledna 1931 v místním hostinci. Sešlo se zde 29 mužů, z nich 15 se
dobrovolně přihlásilo za činné členy hasičského sboru. Nejmladšímu bylo 17 a nejstaršímu 47 let,
věkový průměr 30 roků. Schůzi řídil Antonín Adamovský t. č. velitel hasičského sboru z Načeradce. Do
prvého výboru byli zvoleni starosta Alois Švec, náměstek Josef Maceška, velitel Antonín Doubek, podvelitel
Josef Váša, jednatel František Kletečka, pokladník Josef Hergesell a vzdělavatel Jan Rezek. Antonín
Doubek a Adamovský koupili v hasičské nákupně v Praze ruční stříkačku, 200 b. m. hadic a nejnutnější
výzbroj za 11.211,- Kč. Celou tuto částku si vydlužili. Pracovní stejnokroje byly ušity u Slavaty a Dudy z
Načeradce. Vycházkové stejnokroje si hradili členové sami. Na zakoupení nejnutnějších knih dal každý
člen 10,- Kč, dnes malá částka, tehdy celodenní výdělek při lámání kamene. Malé prostranství uprostřed
obce, zvané Slouhovka, která nejdříve patřila obecnímu pasákovi, potom byla pronajímána jako pastviště,
dalo obecní zastupitelstvo hasičům za cvičiště. Byla zde postavena v roce 1931 požární zbrojnice. Při této
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stavbě se ukázalo, co se nechá společně vybudovat. Zdarma se nalámal kámen a veškerý stavební
materiál dovezli majitelé koní zdarma. Práce tesařské i zednické byly provedeny téměř zdarma.
Velkostatek Vlašim daroval vápno, velkostatek Načeradec slevil na řezivu 250,- Kč, Antonín Hauzer slevil
40,- Kč na železu. Kovářské a zámečnické práce provedli R. Šafrata a Jindřich Slavata zdarma, zasklení
oken provedla pí. Cengrová z Pravonína zdarma.
Oslava založení hasičského sboru se konala 24. srpna 1931. Byla to událost historická, prvně v
historii obce pochodovali hasiči obcí, vyhrávala hudba, v čele průvodu byla nesena státní vlajka a hrála se
státní hymna. Na slavnosti mimo jiných řečníků promluvil k hasičům Jan Rezek, který je vyzval, aby byli
čestní a odvážní jako vračkovský občan Fara, který se postavil proti vrchnosti. Na oslavě byla provedena
ukázka starého hašení, podáváním vody ve dřevěných putnách a ruční stříkačkou jako technikou. Na tuto
slavnost byly všechny domky obíleny, všude uklizeno. Své výrobky zde prodávali dva cukráři z Načeradce.
Slavnost byla zakončena taneční zábavou.
Slavnost sázení lip svobody se konala 1. května 1932. Před požární zbrojnicí byly zasazeny 2 lípy, které
koupil včelařský spolek z Načeradce v Hrajovicích za 30,- Kč a daroval je hasičskému sboru. Na slavnosti
promluvil o významu stromu pro člověka František Postřihač, učitel z Načeradce.
Okrskové cvičení se konalo ve Vračkovicích 5. června. 1933, začalo ráno budíčkem Podblanické
kapely. Sešlo se mnoho hasičů a občanů, prováděno žerďové cvičení a ukončeno bylo taneční
zábavou. O velkém počtu účastníků tohoto cvičení svědčí to, že bylo vyčepováno 8 hektolitrů piva.
Druhé okrskové cvičení se konalo 8. června 1947. Zde je nutno vyzdvihnout obětavost všech
členů. Cvičení se konalo za velmi těžkých podmínek, mimo práce na poli se stavěla silnice do
Načeradce. Všechny práce se prováděly ručně, krumpáčem a lopatou. Až naněkolik pracovníků z
okolí postavili silnici občané z Vračkovic. Pracovali muži i ženy. Všechny přípravy na cvičení se
konaly až večer při el.osvětlení. Na cvičení měli vystoupit i Louňovičtí, byli již na místě, ale museli okamžitě
domů, v Louňovicích hořelo.
Sbor zasahoval u mnoha požárů. 31. ledna 1933 u Čeňka Halašky v Načeradci, 21. září 1934 u Krále v
Načeradci, r.1935 u Josefa Dvořáka v Olešné, r.1936 u Josefa.Slunečka v Bukové, 3. ledna 1959 na
Štamberku, 10. října 1960 u Macešků ve Vračkovicích, v roce 1974 u Olchů a v bytové jednotce v
Načeradci. V březnu 1984 vypukl v noci požár v domku Karoliny Zamrzlové. Majitelka při vyšetřování
doznala, že sypala.horký popel do dřevníku. Při tomto požáru se prokázalo, jak jsou drahé minuty při
zásahu a činnost místních hasičů s vlastní technikou. Naše stříkačka byla v opravě v Táboře. Zásah až
do příjezdu hasičů z Načeradce byl veden z hydrantu s malým množstvím vody s většina hasičů byla na
maškarním karnevalu. I přes tyto potíže byly okolní budovy zachráněny. V roce 1987 vypukl z neznámé
příčiny požár ve stodole Jiřího Hergesella. Při tomto požáru byl všemi občany oceněn zásah místních
hasičů. Zásah byl velmi dobře hodnocen i Veřejným požárním útvarem. K požáru se dostavili, ale
nezasahovali. Hašení bylo prováděno za velmi těžkých podmínek. Požár vypukl večer v 21.30 hodin, za 24°C mrazu. U stříkačky zamrzal benzín v karburátoru. Po příjezdu načeradských se měnily stříkačky,
jedna byla v chodu a druhá se rozehřívala. Bylo použito 17 dílů hadic a stříkalo se do rána. Stodola byla
vazbou spojena s obytným stavením bez štítu a obytná část byla celá zachráněna.
Každoročně od založení sboru až do zrušení hostince roku 1957 byl pořádán ples, na který chodili zvát
členové v uniformách do Načeradce a okolí. Soutěže požárních družstev jsme se zúčastnili poprvé v roce
1955. Dnes máme mnohem dokonalejší výzbroj než naši zakladatelé a její úhradu převzal stát. Jsme na
tom finančně mnohem lépe, jenom s věkovým průměrem jsme se zhoršili. Ze 30 roků máme 54 roky.
Nynější požární sbor je jedinou společenskou organizací a iniciátorem všech akcí prováděných na
zlepšení životního prostředí osady.
- - - V příštím čísle Vás seznámíme s dalším výběrem z kroniky. Josef Křemen - - -

KRONIKY OBCÍ
Psalo se před 50-ti lety….. výpis z KRONIKY DAMĚNIC.
V letech 1957-67 – kronika mimo obec, předána ke kontrole a do obce se vrátila až 1968, takže zápisy
nebyly prováděny pravidelně. V zimním období r. 1962 zasahuje naši vlast chřipková epidemie. Postupně
zasahuje do školy i do soukromých domácností. Tato chřipka byla nepříjemná, mnoho dětí i dospělých
donutila ulehnout. Výroční schůze JZD, po odkladech, konána 24. února 1962. Žáci místní školy zde
předvedli pásmo o zabijačce, vystoupil i žákovský hudební kroužek (založený 1958 ve složení 3-4 housle,
bicí, klarinet). Po skončení se konala družstevní veselice. Oslava MDŽ se konala 11.3.1962 ve škole. Děti
přednesly pásmo básní “maminkám“, předvedly tanečky, divadelní výstupy a tělovýchovné vystoupení.
Hudební kroužek zahrál několik písní. Této slavnosti bylo bylo přítomno 40 dospělých a 43 dětí. Na
pohoštění přispělo JZD, Jednota i škola ze svých akcí.
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Nesoulad mezi MNV a dosavadními funkionáři JZD se stále vyhrocoval. Dne 2.4.1962 se konaly nové volby
vedoucích JZD. Předseda – František Doubek ml., vedoucí živočiš.výroby - Josef Kolanda, vedoucí
rostlin.výroby - Bohumil Florián, účetní – Jaroslav Paýr, administrat. pracovnice - Ludmila Doubková.
Začátkem dubna se vyskytl ve škole 1 případ žloutenky, všechny děti i učitel očkováni proti žloutence. V
týdenních intervalech je u dětí prováděna zkouška moči. Další případ se už neobjevil. Vzhledem k výskytu
žloutenky v budově školy nemohl být otevřen zemědělský útulek.(zemědělský útulek pro předškolní děti
uveden do chodu krátce po založení JZD na jaře r.1959 v budově u Janoušů čp.40, v roce 1961 je pak
přestěhován do školní budovy). Otevření útulku bylo uskutečněno až 1.6.1962. Jako pěstounky ustanoveny
na návrh MNV Amálie Vopravilová a Marie Pavelková z Načeradce. Dne 17. června 1962, právě o pouti,
přišla v odpoledních hodinách bouře a silná průtrž mračen. Nastala úplná povodeň. Z kopců a polí se valila
spousta vody. Kanalizace nestačila vodu pojmout, místy se i ucpala. Po silnici se valil proud vody jako
v řece. V některých domech vnikla voda do místností, chlévů sklepů (např. U Adámků, Vondružků, Dědků).
Vodní živel způsobil škody na silnici a polích.
Nový školní rok byl zahájen 3.9.1962 s 19 žáky. Školu navštěvují i 2 děti ze Zátiší. Vyučování je rozvrženo
do 6 pracovních dní, v úterý a ve čtvrtek s odpoledním vyučováním. Sklizeň brambor končí u JZD v druhé
polovině října. Po vláčení pomáhají sbírat i děti.
Vypsala Jaroslava Koubíková, kronikářka obce Daměnice

NĚCO Z MINULOSTI…………
Když se chodilo řehtat
Přípravy na Velikonoce začínaly o Květné neděli svěcením kočiček. Byla to záležitost pouze klukovská,
pruty kočiček se svazovaly slabým vrbovým proutkem, jako koště. V rodinách, kde byly velké děti, si na
svěcení kočiček jednaly. Nebyl to velký výdělek, za jedno koště se platila 1 Kčs. Hoši se s košťaty tlačili
k mřížce, aby byly dobře posvěcené a jednou tam nastalo menší nedorozumění a musel hochy usměrňovat
pan Antonín Adamovský, senátor prvého Československého národního shromáždění. Seděl v prvé lavici,
kterou si zaplatil. Po obřadech na Zelený čtvrtek dopoledne odlétaly zvony do Říma. S řehtačkami a
klepačkami jsme začali oznamovat poledne a klekání, obcházeli jsme vesnici a na čtyřech místech jsme
zastavili a podtrhávali. Všichni jsme sňali čepice a dva nejlepší řehtáči se postavili proti sobě a třikrát
zařehtali a všichni jsme hlasitě oznamovali: „Zvoníme poledne (klekání) všem lidem znamení Krista Pána
umučení.“ Dva řehtáči na konec třikrát podtrhli a pokračovali v obcházení. Nejvíce úkolů jsme měli na Velký
pátek, se řehtačkou v kapse roznést svěcené kočičky po polích, aby chránily úrodu před krupobitím.
Musely být roznesené před východem slunce, jinak by ztratily svoji moc. V chalupách se dávaly kočičky za
krovy, aby je chránily před ohněm. Posledně jsme řehtali na Bílou sobotu ráno, se řehtačkou v kapse běžet
ke kapličce, odřehtat a jít do školy, v poledne se zvonilo, ale než se začalo zvonit, tak se uctívala památka
padlých vojáků v prvé světové válce pěti minutami ticha, začátek a konec vzpomínky oznamoval trubač
hasičů. Po skončení řehtání jsme zlobili pana Kubece, aby nám zaplatil. Pan Kubec byl pro celou vesnici
strejda Kubců, byl obecním zvoníkem, za celoroční zvonění třikrát denně měl v obecním rozpočtu 50 Kčs.
Na Bílou sobotu v 6 hodin večer se konalo Vzkříšení, zúčastnilo se této pobožnosti mnoho věřících, hasiči,
Podblanická kapela, v čele průvodu chodíval obecní strážník pan Váša ve vycházkové uniformě. Průvod
vyšel z kostela, šel kolem zámku, kolem sochy sv. Jana Nepomuckého dolu na silnici a po náměstí zpět do
kostela. Po skončení obřadu v kostele hudba hrála pochod a hasiči pochodovali kolem pomníku a vzdávali
čest padlým vojákům. Když funkci okrskového velitele vykonával pan Hlinský, než dal povel k rozchodu,
poděkoval všem hasičům za účast a požádal je, aby Vzkříšení nastalo také v činnosti v hasičských
sborech.
Pomlázkování je stará tradice, která se dodržuje i v dnešní době a tuhle radost nelze dětem odepřít. Okruh
koledníků se nám rozšířil o statné muže, oni nezpívají, ale pečují o zdraví něžného pohlaví, dbají, aby byly
pečlivě promrskány, za odměnu nepohrdnou douškem pro zahřátí. Svobodné slečny dávaly svým
mládencům pomlázku, za tři týdny po svátcích od nich byly obdarovány velkým perníkovým srdcem
s nápisy „Z lásky“ nebo „za Hubičku“. Ještě jednu možnost měly příslušnice něžného pohlaví, pochlubit se
o Vzkříšení s novou parádou a k té muselo být pěkné počasí a to měl v moci měsíc. Velikonoce jsou svátky
jara a mohou být až první neděli po prvním jarním úplňku. Když je úplněk před 21. březnem musejí
velikonoční svátky počkat a paráda má naději na pěkné počasí. Po čtyřicetidenním postním období se
svobodná chasa těšila na Pomlázkovou zábavu. Dnes již to taková událost není, máme Disko a to se koná
v postě jako masopustě. Škoda, že v našem mládí nesložili tak krásné písně, dvě jsem se již naučil. To
bychom si prababičky a pradědové zazpívali a zatancovali, musíme se držet hesla, že změna je život a
podle statistiky jsme na tom velmi dobře.
Jan Doubek, Vračkovice
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v červnu oslaví…
3.6.2012
7.6.2012
18.6.2012
26.6.2012

Jaroslav Kout, Slavětín
Marie Kolandová, Načeradec
Jarmila Bejblová, Načeradec
Ladislav Šmergl, Dolní Lhota

75 let
85 let
70 let
75 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.

Úmrtí
14. 5. 2012

Helena Martínková z Načeradce ve věku 64 let

Děkujeme touto cestou všem, kteří doprovodili dne 19.5.2012 paní Helenu Martínkovou z Načeradce na její
poslední cestě a svou účastí se snažili zmírnit naši bolest. Rovněž děkujeme za květinové dary. Pozůstalí.

POZVÁNKY
9.6.2012 – DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY – rybník Obecník u
Načeradce (směr Načeradec
–
Vlašim) – 8,00 – 11,00 hodin.
ODMĚNY připraveny. Občerstvení
zajištěno.
Český rybářský svaz
Načeradec

Načeradce (směr Načeradec – Vlašim)
– 6,00 – 11,00 hodin. Občerstvení
zajištěno.
Český
rybářský
svaz
Načeradec

LOVECKÉ

 Zveme Vás na sraz Lhot a Lehot,

STEZCE – soutěž pro děti (a

který se koná ve Vranové Lhotě
od 5. – 8 . 7. 2012, více informací

30.6.2012

–

NA

6.7.2012 – RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
PRO
ČLENY
MO
ČRS
NAČERADEC – rybník Obecník u

dospělé) u Mysliveckého rybníka u
Načeradce
(směr
Načeradec
–
Louňovice pod Blaníkem) – 9,00 hodin
(start). Připraveny jsou soutěže pro
děti na ”lovecké stezce”, rybaření pro
děti (letos i soutěž pro tatínky od 9,00
hodin), odměny, občerstvení. Vždy než
se soutěž vyhodnotí, máme připraveny
doprovodné
akce:
výcvik
loveckých psů,
výcvik
služebních psů,
ukázku střelby
z loveckých
zbraní apod. Srdečně Vás zveme na
den plný myslivosti.

na www.srazlhotalehot2012.cz

Myslivecké sdružení 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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