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Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V SRPNU 2013
Mimo jiné rada projednala:
Rada městyse vzala na vědomí informaci starosty městyse. Dne 11.9.2013 v 8,00 hodin proběhne na
Úřadu městyse Načeradec v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
dílčí přezkoumání hospodaření městyse Načeradec za rok 2013, které provede KÚ Středočeského kraje.
Rada městyse souhlasila s podepsáním smlouvy s firmou DIMATEX s.r.o. Stráž nad Nisou. Tato firma
umístí na pozemku městyse 1 ks kontejneru na textil. Kontejner je umístěn v obci Načeradec u bývalého
obchodního domu.
Rada městyse svolala jednání Zastupitelstva městyse Načeradec na den 4.9.2013 od 18,30 hodin do
jídelny Základní školy Načeradec.
Rada městyse uložila starostovi jednat ve věci stížnosti manželů H., majitelů nemovitosti v Načeradci,
s Městským úřadem Vlašim (odbor dopravy).
Rada městyse jmenovala do komise pro otevírání obálek v rámci výběrového řízení na akci „Novostavba
tribuny“ v Načeradci Ing. Jiřího Jelínka, Martinu Švecovou a Ing. Holbovou (Certigo České Budějovice).
Rada městyse jmenovala do hodnotící komise v rámci výběrového řízení na akci „Novostavba tribuny“
v Načeradci Ing. Jiřího Jelínka, Martinu Švecovou, Ing. Holbovou (Certigo České Budějovice), Josefa
Křemena a Antonína Hlinského.
Rada městyse vzala na vědomí informace Ing. Zachové (VHS Benešov) k provozování vodohospodářské
infrastruktury firmou Načeradské služby s.r.o.
Rada městyse uložila starostovi jednat s firmou Triol o opravě místní komunikace pod areálem
Agrodružstva Načeradec. Firma začne provádět opravy dne 9.9.2013.
Rada městyse vzala na vědomí informaci o vyměřování pozemků pod hřištěm v Načeradci, vyměří geometr
Slunečko z Vlašimi.
Rada městyse Načeradec hledá správce hřbitova na místní hřbitov. Více informací na úřadu městyse nebo
na tel. 734 362 070 nebo 317 852 335.

INFORMACE ÚŘADU MĚSTYSE
Kontejnery na velkoobjemový odpad
Velkoobjemový kontejner bude umístěn:
od 13.9.2013 do 20.9.2013
v Daměnicích
od 20.9.2013 do 27.9.2013
v Dolní Lhotě
od 27.9.2013 do 4.10.2013
v Načeradci na náměstí
od 4.10.2013 do 11.10.2013
v Načeradci u „Chaloupky“ (hřiště)
od 11.10.2013 do 18.10.2013
v Načeradci na bytovkách
od 18.10.2013 do 25.10.2013
v Načeradci na Podolí
od 25.10.2013 do 1.11.2013
v Olešné.
Ukládejte zde pouze velkoobjemový odpad. Nepatří tam nebezpečný odpad, jako např. lednice, televizory,
pneumatiky, barviva atd. Nepřeplňujte!!!
Odpady
Připomínáme….Rada městyse se rozhodla využít prostor za bývalým obchodním domem v Načeradci pro
sběr nebezpečného odpadu jako např. lednice, televizory, počítače, barviva atd. Otevřeno bude vždy
v pátek od 13 hodin do 16 hodin (po dohodě s úřadem městyse i mimo tuto dobu).
Oznámení dovolené
MUDr. Sovják Richard oznamuje, že má dovolenou od 5.9. 2013 do 26.9.2013. Zástup bude zajištěn. Bližší
informace si přečtete v zdravotním středisku v Načeradci.
Platba vodného
V Dolní Lhotě se bude vybírat vodné dne 14.9.2013 u Heřmánků v čp. 11 od 9,00 do 10,00 hodin.
Zvýšení ceny obědů
Školní jídelna při ZŠ Načeradec oznamuje, že zvyšuje cenu obědů pro cizí strávníky o 4 Kč od 1.9.2013, tj.
na 56 Kč za jeden oběd.
Rozcestníky v obci
Rada městyse rozhodla v loňském roce o umístění rozcestníků v obci Načeradec. Protože zájem nebyl až
tak velký, žádáme opět právnické popř. fyzické osoby – firmy, OSVČ apod. pokud mají zájem o rozcestník,
aby si jej objednali na Úřadu městyse Načeradec do 30.9.2013.
Novostavba tribuny v Načeradci
Dne 2.9.2013 proběhlo výběrové řízení k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákona pro stavbu „Novostavba tribuny“ v Načeradci. Do výběrového řízení se
přihlásilo celkem 12 uchazečů s nabídkami. V tuto dobu probíhá hodnocení nabídek.
Zastupitelstvo městyse Načeradec na svém zasedání dne 12.12.2012 schválilo Rozpočet městyse
Načeradec na rok 2013. Rada městyse po schválení rozpočtu začala pracovat na dalších krocích s touto
stavbou související.
Je jasné, že každému se nezavděčíme, každý máme jiný názor, každý prosazujeme něco jiného. My si, ale
stále myslíme, že stavba „Novostavba tribuny“ v Načeradci bude využita. Stavbu využijí všechna občanská
sdružení v obci, která budou jakoukoliv akci pořádat na hřišti. Ubytovna bude sloužit široké veřejnosti
(soustředění sportovců, turistům, apod). Šatny a kabiny využijí fotbalisté. Ostatní prostory využije Městys
Načeradec a občanská sdružení.
Pokud máte zájem o kominíka,…..…… nahlaste se do 30.9.2013 na Úřadu městyse Načeradec nebo
zavolejte na tel. č. 734 362 070 nebo 317 852 335.
Vítání občánků
Sbor pro občanské záležitosti pod Městysem Načeradec pozval na den 21.9.2013 od 10,00 hodin rodiče
s dětmi na „Vítání občánků“ narozených v měsících 04/2012 – 07/2013. Bude přivítáno deset občánků.

Informace k vodohospodářské infrastruktuře Městyse Načeradec
Rada městyse v poslední době bojuje s dotazy vlastníků nemovitostí ohledně připojení na vodovodní řady.
Převážně se ptají čí je vodoměr, čí je přípojka, čí je tzv. šoupě, …… V každém případě je potřeba se řídit
zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění a veškeré problémy projednat
s provozovatelem nebo majitelem vodohospodářské infrastruktury.
V případě jakékoliv opravy, montáže, výměny vodovodní nebo kanalizační přípojky musí vlastník
nemovitosti informovat provozovatele vodovodního nebo kanalizačního řadu. Provozovatel pro obce
Daměnice, Pravětice, Řísnice a Dolní Lhota je Městys Načeradec a pro obce Načeradec, Olešná, Horní
Lhota jsou Načeradské služby s.r.o. Informace, dotazy, stížnosti sdělujte na telefony: 734 362 070,
317 852 335 (Úřad městyse Načeradec) nebo 739 471 543 (starosta městyse).
NAČERADSKÉ SLUŽBY S.R.O. OZNAMUJÍ, ŽE BUDOU PROVÁDĚT ODEČTY VODOMĚRŮ VE DNECH
26.9.2013 – 28.9.2013.
Rada městyse Načeradec
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC –ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Po letních prázdninách se žáci 2. září 2013 opět sešli se svými učiteli, rodiči a hosty na
slavnostním zahájení nového školního roku 2013 – 2014 v tělocvičně školy.
V době prázdnin čerpali pedagogičtí pracovníci i správní zaměstnanci dovolenou. O prázdninách
správní zaměstnanci připravovali školu pro nový školní rok, byly vymalovány potřebné třídy a chodby ve
škole, byl proveden úklid školy.
Provoz školní jídelny byl přerušen pouze na jeden den z důvodu provedení sanitárního úklidu. Od
26. srpna 2013 se pedagogický sbor začal připravovat na nový školní rok a provedl přezkoušení žáků, kteří
se vzdělávali podle §38.
Do první třídy byli přivítáni tito žáci: Markéta Brychtová,
Alex Eichler, Jakub Janda, Natálie Krucká, Simona Marešová,
Tereza Mlezivová, Kamila Nácovská, Linda Pavlíková, Markéta
Pavlíková, Jan Píša, Timea Ráczová, Lucie Ryšková, Jakub
Svoboda, Maxim Syrvatka. Třídní paní učitelkou bude paní Mgr.
Jana Švárová, která bude i nadále vykonávat funkci metodika
prevence. Žáci 9. třídy budou opět patrony prvňáčků. Přivítali nové
prvňáčky kytičkou, celý školní rok se jim budou věnovat, pomáhat
jim a organizovat společné výlety. V naší škole jsme také přivítali 5
nových žáků, kteří nastoupili do 2., 4., 5., 7. a 8. třídy.
V našem pedagogickém sboru jsme přivítali nového pana
učitele Ing. Pavla Jakubův, který bude učit matematiky a
přírodopisy na druhém stupni. Touto cestou děkuji za dvouletou práci v naší škole paní učitelce Martině
Píšové.
Ve 2. třídě bude vyučovat paní učitelka Mgr. Jana
Svobodová, která bude i nadále vykonávat funkci výchovného
poradce, ve 3. třídě Jana Tichá, 4. třídu povede paní učitelka Mgr.
Lenka Jedličková, a 5. třídu paní učitelka Mgr. Martina Ctiborová.
V 6. třídě je třídní učitelkou paní Hana Hajná, třídní
učitelkou 7. třídy je Mgr. Jitka Lorencová a v 8. třídě je třídním
učitelem Ing. Pavel Jakubův. Třídní učitelkou 9. ročníku je Mgr.
Marie Fišerová a asistentkami pedagoga jsou paní Dana
Štekerová a Marie Zhorná. Pan učitel Bc. Lukáš Dubina, který je i
správcem počítačové sítě, bude vyučovat předměty odborného
charakteru.
Ve ŠD je i v tomto školním roce vedoucí vychovatelkou paní Marie Zhorná a další vychovatelkou
paní Dana Štekerová.V kolektivu správních zaměstnanců nedošlo k žádným změnám - jsou to paní
Slavatová, Havelková a pan Maceška. Zaměstnanci ŠJ jsou stále ve složení – vedoucí ŠJ paní Helena
Sibalová a kuchařky paní Filipová, Vacíková a Vítková. Budou se starat o pořádek ve škole a o dobré
stravování pro naše žáky, i pro další strávníky.
I letos se žáci budou vyučovat podle ŠVP Cesta k poznání ve všech ročnících. Dochází k několika
změnám – další cizí jazyk – Německý jazyk je na druhém stupni vyučován povinně od 7. ročníku. K dalším
dílčím změnám dochází v Matematice 1. stupně, na druhém stupni bude do výuky zařazena např. finanční
gramotnost, dopravní výchova, ochrana člověka při mimořádných událostech, obrana vlasti (větší
informovanost ohledně povinnosti občanů týkající se obrany vlasti), boj s korupcí, sexuální a rodinná
výchova (pochopení významu sexuality a jejího zapojení do vztahu v souvislosti se zdravím, etikou,
morálkou a pozitivními životními cíli).
O MŠ vás bude v samostatném článku informovat zástupkyně pro MŠ paní Jaroslava Koubíková.
Chci poděkovat zástupcům Městyse Načeradec za jejich podporu činnosti školy. Dále bude jezdit v
době školního vyučování každé ráno z Vlašimi školní autobus, díky kterému mohou do naší školy chodit i
žáci z Vlašimi a Kondrace. Také chci poděkovat za celoroční spolupráci SRPŠ a těším se na spolupráci i v
tomto školním roce.
Na památku pana Ing. Milouše Kotala dostala naše škola během letních prázdnin sponzorský dar
od jeho dcery. Za tento dar jsme vděčni a využijeme ho na obnovení vybavení pracovny Fyziky, Chemie a
školních dílen.
Na závěr chci popřát žákům, rodičům, pedagogům a ostatním přátelům školy pohodový a úspěšný
školní rok.
V Načeradci dne 3. září 2013
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Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy

SRPNOVÉ AKCE V NAČERADCI
O POHÁR STAROSTY MĚSTYSE NAČERADEC – BNL 2013 – NAČERADEC
Po obvyklém ranním deštíku a nekonečných přípravách, přivítalo SDH Načeradec soutěžící na hřišti, kde
probíhalo dne 10. 8. 2013 6. kolo ročníku Benešovské hasičské ligy s Ferdinandem.
Po jedenácté hodině se začala sjíždět soutěžní družstva a před třináctou hodinou bylo vše připraveno.
Soutěž zahájila Lenka Kogerová. Poté už dostal slovo starosta městyse, tým rozhodčích a moderátor
Adrian Müller.
Do Načeradce se sjelo 26 družstev mužů a 12 družstev žen. Jako první šli Radětice (18,90) poté odjížděli
na další soutěž, celkově skončili na 8. místě. Chářovice A vyhráli s časem 16,96, Žďár (17,03), Jankov
(17,32), Zdislavice (18,46) a na 5. místě se umístil domácí Načeradec A (18,54). Protože družstvo Chářovic
A hned po útoku odjelo na THL, do rozstřelu postoupilo družstvo Daměnic (18,89), divokou kartu získalo
družstvo Záhoří A. Po krátké přestávce na přestavění dráhy a občerstvení rozhodčích, přišly na řadu ženy.
Na prvním místě skončilo družstvo Jankova (18,13), Daměnice B (18,55), Daměnice A (19,29), domácí
Načeradec těsně (19,30), Všechlapy (19,69). Do rozstřelu divokou kartu získalo družstvo Malovice.
Se stříkačkou PS 12 (bez úpravy) byla oceněna družstva Drahňovice a Vračkovice.
http://www.bnliga.cz/index.php/ze-soutezi/rocnik-2013/128-zprava-ze-souteze-v-naceradci

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
ZO ČSCH Načeradec pořádala v sobotu 17.srpna 2013 od 13
hodin v „Chovatelském areálu“ turnaj ve stolním tenisu. Turnaje
se účastnilo 16 osob, kde hrál každý s každým - t.j.celkem 225
utkání, která se hrála na 3 stolech. Hodnotné ceny a diplomy byly
pro prvních 5 v pořadí. Na 1. místě se umístnil Jiří Hergesell ml. 15 výher. O 2. a 3.místo hrál František Trojan a Josef Štěpánek,
protože měli shodně po 13 výhrách - 2:1 na sety vyhrál František
Trojan - 2.místo. 3. místo Josef Štěpánek, 4.místo Pavel Polívka,
5.místo Martin Kačena. O zdárný průběh turnaje se staral Radek
Brýl a František Richtr. Turnaji přálo i hezké počasí a účastnilo se jej i mnoho diváků při příjemném
občerstvení. Večer se konala diskotéka. Výbor ZO ČSCH děkuje všem soutěžícím a divákům za účast.
František Richtr

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Dne 31. srpna 2013 se v Načeradci konalo „Loučení s prázdninami“, tentokrát pod názvem „DEN
ŘEMESEL“. Program začal od 12,30 hodin, kdy děti po zápisu na startu navštívily 14 stanovišť řemesel.
Všechna byla rozmístěna na hřišti v Načeradci. Od každého děti obdržely za splnění úkolu odměnu. Poté
děti mohly navštívit malování na obličej a načeradský Automotoklub, který zde vystavoval motocykly, mimo
jiné i „VELOREX“ . Od 15,45 hodin se už děti těšily na pohádku pod názvem „Koblížek na cestách", kterou
zahrálo Divadlo Úsměv Divadelní agentury Ludmily Frištenské z Prahy. DJ Novák z Vlašimi nás provázel
slovem a hudbou po celé odpoledne. V 17,00
hodin začalo taneční vystoupení. Nejdříve Josef
Novák s kamarádem předvedli hip hopový
tanec CWALK. V 17,20 hodin vystoupilo
občanské sdružení Kamarádi Načeradce.
Tančilo ZUMBU v podání všech řemesel, která
byla na stanovištích. Od 19,30 hodin začala
zábava pro děti a dospělé, hrála hudební
skupina ŠAKALÍ DECH. V devět hodin večer
přišel na řadu ohňostroj, který podle
přihlížejících byl nádherný. Na hřišti bylo
připraveno bohaté občerstvení.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným, všem aktérům „řemesel“, obsluze a všem, kteří se
podíleli na přípravě – členům o.s. Kamarádi Načeradce a zaměstnancům Městyse Načeradec.
Občanské sdružení děkuje sponzorům: Městys Načeradec, Agrodružstvo Načeradec, Petr Svoboda Praha,
Pekárna ZAVT Mladá Vožice, Hotel Štamberk Pravětice, Řeznictví Vávra Vlašim, Myslivecké sdružení
Načeradec, Karel Soukup Načeradec, JIRFA s.r.o. Praha, Motoron Křížov, Hanka Javorská Načeradec,
Manželé Deckerovi Praha, Iva a Jiří Hergesellovi Potraviny Načeradec, Stejkr Čechtice, ČEZ Distribuce
Praha, Jiří Lapáček Daměnice, Klokočkův mlýn Načeradec, Autodoprava Houlík Kondrac, SDH Načeradec,
dále mediálnímu sponzorovi Rádiu Blaník, tisku Benešovský deník a Jiskra. Děkujeme TJ Blaník
Načeradec za možnost využití kabin. Těšíme se na další loučení s prázdninami.
Martina Švecová
4 str., Načeradské noviny, září 2013

Republikový výbor včelařů v Načeradci oceňoval
Před měsícem zdejší ZO ČSV oslavila sto let svého založení. První
zářijovou neděli se v restauraci na náměstí v Načeradci konala
slavnostní členská schůze za účasti předsedy republikového
výboru RNDr. Václava Švamberka. Jednání vedl František Richtr,
předseda ZO ČSV Načeradec, který po přivítání hostů představil
více než čtyřicetičlennou zdejší ZO. Václav Švamberk ve svém
vystoupení ocenil vytvoření webových stránek zdejší ZO, dále
mluvil o postavení a kvalitě českých včelařů v rámci EU. V ČR je
1200 ZO ČSV, organizovanost se blíží 100%, počet včelstev bývá
přes půl milionu. Čeští včelaři zvládají běžná léčení včelstev, v
zahraničí přes zimu bývají třikrát větší ztráty včelstev než u nás.
"Každého z nás potěší vaše spolupráce s Agrodružstvem a městysem, zejména však výchova mladých
včelařů v kroužku na základní škole," dodal na závěr V.
Švamberk. Poté předal čestnou vlajku Republikového
výboru ČSV ZO ČSV Načeradec za dlouhodobě výborné
výsledky a za nezištnou práci s mládeží. Vlajku převzal předseda
ZO včelařů František Richtr. Ocenění se dostalo také Městysu
Načeradec, Obci Pravonín, Agrodružstvu Načeradec a ZŠ
Načeradec. Za dlouholetou práci včelařského kroužku a
spolupráce ZŠ se ZO ČSV převzal cenu pro ZŠ Jiří Volek,
vedoucí včelařského kroužku v ZŠ Načeradec. Všichni přítomní
se pak odebrali k lípě vysazené ke stému výročí ZO, kde nastalo
společné focení. Odtud přešli za budovu místní ZŠ, kde je Jiří
Volek seznámil s činností včelařského kroužku, s jeho
vybavením včetně úlů. Po návratu zasedání pokračovalo vystoupením oceněných a diskuzí členů. V.
Švamberk připoměl dotační tituly pro včelaře a využívání krajských dotací. Jiří Jelínek, starosta Městyse
Načeradec, hovořil o spolupráci s Agrodružstem a se spolky v Načeradci. Ředitel místního Agrodružstva
Zdeněk Sedlák seznámil přítomné s výbornými výsledky družstva. Výsledky v živočišné výrobě patří k
nejlepším nejen v ČR, včelařům vychází Agrodružstvo maximálně vstříc. Na závěr František Richtr
poděkoval Republikovému výboru i jeho předsedovi, Dr. Peroutkovi a všem členům ZO ČSV Načeradec za
jejich činnost.
Josef Kapek

Něco z minulosti…..
MATEŘSKÁ ŠKOLA
V Načeradci se dlouhý čas nestavělo, že z Načeradce bude obec zemědělská. Mnoho mladých lidí odešlo
do Vlašimi, byla tam možnost stavět družstevní byty. Prvé dva rodinné domky postavili manželé Smržovi a
Löblovi, Smržovi u Lhotecké silnice a Löblovi na ovčíně, na Horní Hůře. Z Načeradce se nestala obec
pouze zemědělská, ale také se v ní začal rozvíjet průmysl. Po skončení provozu Družstevního lihovaru se
v objektu nejdříve vyráběly maringotky, po skončení jejich výroby převzaly objekt Blanické strojírny. Na
místě pivovarských sklepů postavily novou halu a bylo tam zaměstnáno osmdesát lidí a byla tam kuchyň a
dobře se v ní vařilo. Kde jsou mladí lidé, jsou také děti. První mateřská škola byla na faře, ale bylo tam
málo místa a začalo se uvažovat o stavbě nové mateřské školy pro větší počet dětí. Byla vybrána stavební
parcela a zbývalo jednání s vlastníky a to trvalo dlouho. Obce, které žádaly o povolení stejné stavby, je
dokončovaly a my jsme ještě nezačali. Když byla stavba povolena, bylo rozhodnuto o stavbě typu Velox.
Stavební firma, která stavby tohoto typu prováděla, měla sídlo v Praze na Florenci v ulici Prvého pluku. Do
Prahy jel pan Heřmánek, tajemník MNV, pan Ing. Postřihač, místopředseda MNV a Doubek. Podnik
neposkytoval žádné pracovníky jen projektovou dokumentaci. Potom jsme ještě navštívili jednu stavbu, na
které používaly tvárnice z dřevotřísky a betonu. Moc se nám nelíbily a podnik, který je vyráběl, s jejich
výrobou končil. Typ Velox byly desky, vypadaly jako vylepšený heraklid, používaly se jako bednění zdiva,
spojovaly se armaturou a polévaly betonem. Stavba byla prováděna v „Akci Z“ svépomocí za velkého
počtu brigádníků. Stálými pracovníky na stavbě byli důchodci páni Lad. Hála, vedoucí, Postřihač, Löbl,
Smrž, Beneš. Když jsme obcházeli občany a žádali je o pomoc, setkali jsme se s pochopením pomoci na
stavbě pro nejmenší občany. Otevření školy se konalo v roce 1978, oslava se konala nejdříve v tělocvičně,
potom šel průvod s hudbou do mateřské školy, po slavnostním otevření se konala prohlídka, slavnosti se
zúčastnil pan Škorpa, předseda ONV.
Jan Doubek, Vračkovice
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v září oslaví…
6.9.2013
Hedvika Matějková Načeradec 90 let
24.9.2013 Anežka Šmerglová Dolní Lhota 70 let
29.9.2013 Emilie Holubová
Načeradec 75 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Manželství uzavřeli:
31.8.2013 Markéta Čepelková, Praha a Josef Jelínek, Horní Lhota
Vzpomínka
Dne 26. června 2013 uplynulo 5 let od úmrtí p. Matěje Hájka ze Smrčin. Dne 16. září 2013
uplynou 3 roky od úmrtí jeho syna Miroslava Hájka. Stále vzpomínají sestra Marie Procházková a
bratr Václav z Moravy s rodinami.
Oslavy 145. výročí založení SDH Tábor
SDH Daměnice ve složení S.Vítek, S.Řásný, A.Vítek, L.Doubek,
L.Vítek a J.Lapáček se zúčastnili oslav 145. výročí založení hasičů
v Táboře. Oslavy začaly průvodem, který projížděl centrem města.
Hlavní program se poté odehrával na Žižkově náměstí. K vidění byla
historická i současná hasičská technika. V rámci programu nechyběla
ani ukázka koňské stříkačky SDH Daměnice, kterou sbor zakoupil
krátce po svém založení od firmy Bohumil Mára z Tábora. Stříkačka se
tedy po několika desetiletích předvedla ve svém rodném městě.
Stanislav Vítek, starosta SDH Daměnice
Oslavy 100 let založení ZO ČSV Načeradec (07/2013) /podpora
včelařství v regionu a včelařského kroužku/
Sponzoři : Městys Načeradec, starosta ing. Jiří Jelínek, Agrodružstvo
Načeradec, ředitel Zdeněk Sedlák, Obec Pravonín, starostka Jana
Lapáčková, ZŠ Načeradec, ředitelka Ing. Bc. Jana Beránková,
RECTA s.r.o., ing. Petr Postřihač, Agropost s.r.o., ing. Ladislav
Postřihač, Technické služby Vlašim, Jaroslav Lukeš, Lukáš Pohorský,
Pravětice, Agrospol Vračkovice - Jiří a Josef Křemen, ing. Petr Sýs,
Novotinky, Hotel Štamberk, Karel Vávra, ing. Václav Damborský,
Vlašim, Motoron Křížov, Hana Janoušová, OO ČSV Benešov,
Hospoda na náměstí, Jana Šindelářová, Masna, Antonín Hlinský,
Keramika Načeradec, Veronika Pešková, Lesní hospodář, Josef Holý,
Potraviny, Ilona Hauzerová, Potraviny, Jiří Hergesell, Antonín
Smetana, František Smetana, Jaroslav Lukeš, Stanislav Štamberg,
Jiří Richtr, ing. František Kopecký, František Richtr, Vladimír
Svoboda, Stanislav Vítek, Jiří Slavata, Petr Smetana. Všem
sponzorům děkuje výbor ZO ČSV Načeradec.
Sběrné suroviny Načeradec
Manželé Zemanovi - vlastníci sběrných surovin v Načeradci - oznamují pracovní dobu: pondělí – čtvrtek
8,00 – 16,00 hodin, pátek 8,00 – 14,00 hodin, sobota 8,00 -13,00 hodin. Telefon: 723260079. Provádí
výkup jablek – 2 Kč/kg.

Vakcinace psů proti vzteklině
bude provedena:
v úterý 10.9.2013 v obcích: Horní Lhota 18,15 hod, Dolní Lhota 18,45 hod
ve středu 11.9.2013 v obcích: Vračkovice 18,15 hod, Daměnice 18,45 hod, Pravětice19,15 hod
ve čtvrtek 12.9.2013 v obcích: Slavětín 18,15 hod, Řísnice 18,45 hod, Zdiměřice 19,15 hod
V sobotu 14.9.2013 v obci Načeradec od 13,00 hodin. Cena za očkování jednoho psa je 100 Kč
(1-roční vakcinace), 160 Kč (2-roční vakcinace). MVDr. Smrčina
Úřad městyse 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. Počet
výtisků: 400
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