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Z jednání Zastupitelstva městyse Načeradec dne 30.6.2015
(úplné znění usnesení na webu Načeradce)

Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2015: - v příjmech navýšit položku 4122 o 674.953 Kč (jedná
se o proúčtování dotace ze Středočeského kraje z Fondu solidarity
EU na povodňové škody roku 2013 – Slavětín, Vračkovice –
oprava komunikací). - proúčtovat dotace od úřadu práce ve
výdajích na položce 3639/5011, 3639/5032 v částce 240 000 Kč.
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje investici do výstavby
komunikace v rámci stavby ZTV IV Načeradec na pozemku p.č.
210/94 v k.ú. Načeradec.
Zastupitelstvo městyse Načeradec souhlasí s postupným odkupem
pozemků, na kterých je obecní komunikace nebo případně s
přijetím daru nebo směnou od těchto vlastníků. Zastupitelstvo
městyse Načeradec má zájem postupně, dle možností narovnat
majetkoprávní vztahy. Podmínky odkupu:
- kupující při podpisu smlouvy uhradí částku maximálně 40 Kč/m2
nebo případně budou pozemky převedeny na městys Načeradec
formou daru (darovací smlouvou) a nebo případně může dojít k
odkupu pozemku pod místními komunikacemi formou směny
- bude realizováno postupně dle finančních možností a pouze v
katastrálním území, kde proběhla digitalizace (nebude nutno
vypracovávat geometrický plán)
- kupující uhradí správní poplatek na vklad do Katastru nemovitostí
- kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí (viz Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí)
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje odkup pozemku p.č. 735/40 v k.ú. Řísnice o výměře 444 m2 a
pozemku p.č. 741/26 v k.ú. Řísnice o výměře 384 m2. Výkupní cena 40 Kč za 1m2. ZM pověřuje starostu
jednáním o převodu vlastnických práv na městys Načeradec.
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje investici do opravy vodovodního řadu v Načeradci v ulicích U
Školky a Dlouhá.
Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje investici do opravy hasičské zbrojnice v Daměnicích, stojící na
pozemku p.č. 76 v k.ú. Daměnice ve výši 201.401,- Kč bez DPH (za práci, materiál bude pořízen z dotace).
Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem “Výstavba hasičské zbrojnice
Daměnice” vyhrál pan Jiří Plášil.
Zastupitelstvo městyse Načeradec souhlasí s odkupem části pozemku p.č. 2363 v k.ú. Horní Lhota o výměře
cca 400 m2 za podmínek Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 (prodávající),
který je vlastníkem pozemku, pro stavbu “Revitalizace toku Horní Lhota”.
Zastupitelstvo městyse Načeradec souhlasí a ukládá starostovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti na další část pozemku p.č. 2363 v k.ú. Horní Lhota o výměře cca 200 m2 dle projektu ke
stavbě „Revitalizace toku Horní Lhota“.
Zastupitelstvo městyse Načeradec souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 638/12 v k.ú. Olešná u Načeradce
dle současného oplocení o výměře 134 m2 a pozemku p.č. 66/24 v k.ú. Načeradec o výměře 104 m2 ve
vlastnictví Městyse Načeradec.
Zastupitelstvo městyse Načeradec souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1085 v k.ú. Pravětice o výměře 309 m2.

Zastupitelstvo městyse Načeradec souhlasí s prodejem pozemku p.č. 210/167 v k.ú. Načeradec o výměře 32
m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Zastupitelstvo městyse Načeradec souhlasí s prodejem pozemku p.č. 56 v k.ú. Vračkovice o výměře 155 m2.
Zastupitelstvo městyse Načeradec souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1807 v k.ú. Načeradec o výměře
cca 180 m2.
Z jednání Rady městyse Načeradec v červenci 2015 (7.7., 14.7., 21.7.)
RM navrhne zastupitelstvu městyse nákup lesních pozemků v k.ú. Olešná u Načeradce. Jde o dva pozemky o
celkové výměře 6395 m2. Bude projednáno na ZM.
RM bere na vědomí změnu odborného zástupce k provozování vodovodu a kanalizace v Načeradci a Horní
Lhotě. Bude vykonávat Ing. Lukáš Vítek (Načeradec).
RM bere na vědomí zápis z valné hromady svazku obcí EKOSO.
RM bere na vědomí stanovisko obyvatel Načeradce - ulice V Kopci a ukládá starostovi projednat požadavek
s občany.
Starosta informuje RM o výsledcích rozboru vzorků vody z horní studny (Daměnice). Odběr vzorků dne
7.7.2015. Výsledek: Escherichia coli 5; koliformní bakterie 106; počty kolonií při 36 st.C 80; počty kolonií při 22
st.C 736. Kontaminace horní studny je nadále v souladu s nařízením KHS Benešov a vodoprávního úřadu
řešena sanačním čerpáním. Po uplynutí lhůty 2 měsíců (uplyne 29.8.2015) bude další postup prováděn ve
spolupráci KHS Benešov a vodoprávního úřadu. Rozbor vody ze spodní studny a z vodovodního řadu je na
stránkách městyse Načeradec.
RM bere na vědomí vyčíslení vzniklé škody na sedačkách tribuny v Načeradci. Škoda bude uplatňována
z pojištění.
Starosta informuje RM o ukončení pracovního poměru VPP (pí. H.K.). Bude kontaktován nový zájemce.
RM umístila na server bezrealitky.cz inzerci obecních stavebních parcel.
RM bere na vědomí oznámení o schválení platby za multifunkční dům v Daměnicích (MFD). Obdrželi jsme
1,754 mil. Kč.
RM bere na vědomí oznámení o zahájení stavebního řízení na úpravy hasičské zbrojnice v Daměnicích.
RM nesouhlasí s prodejem ani pronájmem části pozemku 925/10 v k.ú. Slavětín.
RM souhlasí s odečtením ceny nových stolů na vybavení restaurace „U LEGENDY“ z ročního nájmu. Stoly
budou v majetku městyse Načeradec.
RM souhlasí s rekonstrukcí vybavení kuchyňky v restauraci „U LEGENDY“, městys se bude podílet na
nákladech do výše 50%, maximálně částkou 35.000 Kč.
RM pověřuje starostu k jednání s J. Havlíčkovou o oddělení spotřeby el. energie v části ubytovny na hřišti
v Načeradci.
RM souhlasí s vystavením faktury za dodávku materiálu na podkrovní úpravy MFD Daměnice – materiál dodal
a práci provedl Jiří Lapáček firma DAM STAVBY s.r.o – práce účtovány nebyly. Na pracích se podíleli členové
SDH Daměnice.
RM souhlasí s podáním žádosti z Fondu hejtmana na „Pořízení vybavení pro kulturní aktivity“. Rada má zájem
pořídit židle a stoly (50ks a 350ks). Spoluúčast obce 5%.
RM souhlasí s podáním žádosti z Fondu hejtmana na „Zmírnění následků živelných katastrof“ - úprava koryta
příkopů a trubní propustky v Načeradci.
RM souhlasí se zakoupením benzinové sekačky pro potřeby městyse.
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RM pověřuje místostarostku městyse s přípravou výběrového řízení na akci místní komunikace ZTV IV a akci
výměna vodovodního řadu v ulici U Školky a v ulici Dlouhá.
RM bere na vědomí úřední záznam policie ČR k věci krádeže stromů určených pro samovýrobu v obecních
lesích v k.ú. Horní Lhota.
RM se bude zabývat možností výstavby obecního vodovodu ve Slavětíně na základě žádosti místních občanů
(realizace pouze v případě získání dotace). V prvním kroku budou zpracovány rozbory vody z místního zdroje.
RM bere na vědomí souhlas MěÚ Vlašim s přestavbou přívěsu na cisternový přívěs pro přepravu vody; byla
přidělena SPZ. Bude následovat přestavba na přívěs traktorový.
RM souhlasí s výmalbou převážné většiny prostor v ZŠ Načeradec. Byla vybrána nejnižší nabídka - firma
Kapři Dvorce u Soběslavi za 110 000 Kč bez DPH. Bude provedeno v srpnu.
RM bere na vědomí zapsání stavby vodárny Řísnice do KN na LV č. 10001 pro obec Načeradec.
Starosta informuje RM o vybudování oplocení vodního zdroje Daměnice po obvodu pozemku v majetku
městyse (horní i spodní studně).
RM pověřuje Ing. Svobodu připravit podklady pro oplocení vodního zdroje v Řísnici.
Starosta informuje RM o přidělení čísla popisného p. L.H. a pí. B.K. (Načeradec).
RM pověřuje P. Bartoníčkovou oslovením Hasičské pojišťovny ve věci návrhu pojištění budov občanské
vybavenosti.
Starosta informuje RM o posílení vodního zdroje v Daměnicích (propojení obecní studny se studnou
Agrodružstva). Vzorky jsou v pořádku.
RM souhlasí s nabídkou p. Štěpánka na stavební práce na hasičárně v Pravěticích ve výši do 70 tisíc Kč (vč.
stavby komínu).
RM souhlasí s návrhem smlouvy a předávacího protokolu k zapůjčování MFD v Daměnicích za účelem
pořádání soukromých i společenských akcí.
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na lesní technickou infrastrukturu v délce 1,8 km na lesních cestách
v k.ú. Načeradec a Horní Lhota.
RM pověřuje Ing. Svobodu jednáním s MěÚ Vlašim (odbor dopravy a silničního hospodářství) o vyřešení
dopravní situace na Zámeckém náměstí v Načeradci a o stanovení dopravního značení v obci Řísnice na
křižovatce silnice č. III/12811 a místních komunikací. Současné dopravní značení na náměstí je zmatečné a
kolizní. Křižovatka v Řísnici není značena a dochází ke kolizním situacím.
Starosta informuje RM o zájmu zaměstnat na částečný úvazek cca 10 hodin týdně (dohoda o provedení
práce) pracovníka na pozici správce hřiště (pověřená osoba). RM pověřila starostu jednáním s Úřadem práce
o možnosti zaměstnat na tuto pozici ještě jednoho pracovníka na VPP.
Stav finančních prostředků k 31.7.2015
běžný účet:
1.678.000,- Kč
účet u ČNB:
4.472.000,- Kč
faktury k proplacení: 401.000,-Kč
Zbývá doplatit ČS (úvěr): 1.750.000,- Kč (další splátka 875.000,- Kč proběhne dle smlouvy o úvěru
20.9.2015).
*************************************************************************************************************************
Dne 27.7.2015 RM rozhodla o (informace je umístěna na úřední desce městyse):
ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY K NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ A ZALÉVÁNÍ ZAHRAD!
Z důvodů dlouhodobého sucha a snížení vydatnosti vodních zdrojů informuje Městys Načeradec
všechny své občany, kteří odebírají vodu z obecních vodovodů (Načeradec, Horní Lhota, Daměnice,
Řísnice, Pravětice a Dolní Lhota) o z á k a z u používat pitnou vodu ke všem užitkovým účelům,
zejména k napouštění bazénů, zalévání, kropení a mytí aut.
Děkujeme za pochopení.
Tento zákaz platí do odvolání!
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Úřad městyse informuje…
Odečítání vodoměrů
V měsíci srpnu provedou zástupci Úřadu městyse Načeradec odečítání a kontrolu vodoměrů v obcích
Pravětice (So 22.8.2015 od 9:00 hodin) a Řísnice (So 22.8.2015 od 11:00 hodin). Prosíme hlavně chalupáře,
aby s tímto termínem počítali a pokud je to trochu možné, zpřístupnili své vodoměry.
Středisková knihovna oznamuje, že v době od 10. do 23.8. 2015 bude zavřeno – dovolená. Jana Lapáčková,
www.knihovnanaceradec.wz.cz, tel. 734362071, knihovnanaceradec@tiscali.cz
Načeradské služby s.r.o.
Opět Vám připomínáme… Víte, co do kanalizace nepatří?
Do kanalizace se zakazuje vypouštět písek, štěrk, kovové předměty (např. žiletky, hřebíky, dráty), textilie,
provazy, papírové pleny, hygienické vložky a kapesníčky, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky, uhynulá
zvířata, zbytky jídel (např. kosti, střeva), jedy, barvy, žíraviny, ředidla, hořlavé a výbušné látky, tuky, oleje a
další látky a předměty, které nejsou odpadními vodami a mohou způsobit poruchu kanalizace a funkce ČOV.
V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace
odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.
Telefonní spojení
Obsluha vodohospodářské infrastruktury v obcích Načeradec a Horní Lhota – Klimpelle Zdeněk – tel.
734699041, jednatel společnosti – Mgr. Miroslav Vondrák – tel. 739471543, poruchy a ostatní informace –
Martina Švecová – tel. 734362070.
Nevyžádané zásilky nyní i na dobírku
DOTAZ: Nedávno mi přišel balík na dobírku. Protože si dost často něco objednávám po internetu, šla
jsem jej na poštu zaplatit a vyzvednout. Teprve když jsem balík doma otevřela, zjistila jsem, že jsou v
něm nějaké ozdoby a tretky, které jsem si nikdy neobjednala. Co mám teď dělat? Jak vymáhat vrácení
zaplacených peněz?
Nevyžádané zásilky nejsou v Česku žádnou novinkou. Dosud však měly většinou podobu zboží vhozeného do
poštovní schránky (např. vitamíny, knihy a časopisy, kosmetika, ale v poslední době například i sběratelské
mince). Zásilka se sice tváří jako reklama, ale po čase přijde na zaslané zboží faktura a složenka na
zaplacení. Často přijde pak ještě další balíček se stejným zbožím a opět s fakturou. Jak s těmito
nevyžádanými zásilkami naložit?
Rada je prostá – neposílat zpět, nereagovat a nic neplatit! Obsah je možné buď použít dle libosti nebo
třeba rovnou vyhodit. Adresátovi se nemůže nic stát. Toto právo mu dává občanský zákoník, který v § 1838
(Neobjednané plnění) říká: "Dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby,
hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet,
ani ho o tom vyrozumět." Když nezaplatíte za nevyžádané doručené zboží, budou to na vás některé zvlášť
agresivní firmy zkoušet s různými formami zastrašování, budou vám zasílat upomínky, další složenky,
dokonce i se započtením penále a někdy i vyhrožovat exekucí... I přes to všechno platí, že kdo si nic
neobjednal a nic nepodepsal, nemusí nic platit. Budete-li obtěžováni dalšími nevyžádanými zásilkami nebo
hrozbami, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI) či na živnostenský úřad místně příslušný
podle adresy odesilatele nevyžádaných zásilek.
POZOR! Někdy se však stává, že spotřebitel je osloven s nabídkou zboží po telefonu (případně e-mailem).
Když na tento telefonát (e-mail) reaguje kladně a zboží si objedná, nejde už o nevyžádanou zásilku! V
takovém případě musí spotřebitel zboží buď zaplatit, nebo má právo zboží do 14 dnů odesilateli vrátit bez
udání důvodu.
PODVODY NA DOBÍRKU
Podvodníci však poslední dobou stupňují své úsilí vylákat z vás peníze a používají stále rafinovanější metody.
Zasílají lidem nevyžádané zboží na dobírku a spoléhají na to, že když vám pošlou nějakou bezcennou věc, vy
jste zvědaví, co vám to přišlo, a tak zaplatíte nevelkou cenu dobírky a když zjistíte, že jde o nějaký brak,
zanadáváte si a dál už nic neřešíte... Ti, kdo se nesmíří s tím, že byli napáleni, a pošlou balík zpět na adresu
odesílatele, často po několika dnech obdrží balík nazpět z důvodu, že adresát je neznámý a adresa původce
balíku je neplatná.
Česká obchodní inspekce v podobných případech (kdy vám pošta doručí neznámý balík na dobírku),
doporučuje ověřit si nejprve odesilatele balíku - pokud se jedná o společnost, od níž si adresát nic neobjednal,
dobírku rozhodně nepřevzít. Pokud už jste dobírku zaplatili a zásilku převzali, vyhledejte sídlo odesilatele v
obchodním rejstříku (např. po internetu). Nevyžádanou zásilku spolu s písemným vyjádřením, že zboží vracíte
a žádáte vrácení peněz, byste měli doporučeně (nejlépe s dodejkou) zaslat na adresu firmy uvedenou v
obchodním rejstříku, a to co nejdříve (nejpozději do 14 dnů). Pokud by vám ji firma vrátila nebo pokud by
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vrácenou zásilku na poště nevyzvedla, vy ji už od pošty rozhodně znovu nepřebírejte. Když do 30 dnů
nedostane své peníze zpět, měli byste se obrátit na soud v místě, kde má firma sídlo, a požádat o vydání
platebního rozkazu. Taková žádost vás přijde na 4 % z žalované částky, minimálně 600 korun. Můžete také
podat podnět ke kontrole na ČOI s podezřením na nekalé obchodní praktiky, případně se rovnou obrátit na
příslušný živnostenský úřad podle místa sídla dotyčné firmy.
Co však počít, když v obchodním rejstříku odesilatelskou firmu vůbec nenajdete? V takovém případě by
podání stížnosti na živnostenský úřad nebo na ČOI, ani žádost o vydání platebního rozkazu neměly smysl. V
takovém případě zbývá k dohledání podvodníka, který z vás dobírkou vylákal peníze, jediný způsob: je nutné
zjistit majitele bankovního účtu, na který pošta odeslala vámi zaplacenou částku dobírky. To však sami
těžko zvládnete. V takové situaci je nutno se obrátit na policii, která má možnost úředně zjistit totožnost
majitele účtu, který obdržel vaše peníze. Tady bude záležet na výši částky, kterou jste za dobírku zaplatili.
Jedná-li se o částku do 5000 Kč, policie věc neposuzuje jako trestný čin podvodu a většinou ji pouze postoupí
k vyřešení obecnímu úřadu jako přestupek. Vy, coby okradený, pak máte už jen malou naději dopracovat se
náhrady škody. Zbývá vám jen možnost pokusit se nalézt další osoby napálené stejným podvodníkem a podat
na policii hromadné trestní oznámení.
Zdroj: ČOI

Něco z minulosti….. Žně v současnosti a v minulosti
Když se dnes podívají dříve narození po polích a žních, neuvidí tam sekáče, ale výkonné stroje s obsluhou. Vzpomínám,
jak se sklízelo před osmdesáti roky. Dnes jsou vesnice vylidněné a Ti kteří v nich zůstali někdy ani neví, že jsou žně.
V minulosti pomáhali všichni od školáků až po výměnkáře a příbuzní, kteří byli v Praze, si o žních vybírali dovolenou.
Školákům končila škola 30. června a žně začínaly ve druhé polovině července. Prázdninové tábory nebyly ani je školáci
nepotřebovaly. Byla borůvková sezóna, trhali se ručně, nosili jsme je hokynářům do Načeradce a do Tisku. V Načeradci
nám oznámili, že v Praze málo platí a že mohou dát jenom 80 haléřů za 1 kg. Rozhodli jsme se, že je vezmeme domů,
popošli jsme kousek, udělali jsme poradu, co s nimi budeme dělat a vrátili jsme se a prodali je za 80 haléřů.
V malých chalupách se sekalo obilí hrabicí. Vyráběli je a opravovali u Blažků v Horní Lhotě. Školáci pomáhali podle stáří,
nejmladší dělali sběrače povřísla a Ti větší snášeli snopy při panákování. Žito a pšenice se panákovaly, 10 snopů do
panáku, oves se dával do mandelů, 1 mandel 15 snopů. Při sekání se oves a ječmen kladly do řadů, musely se obracet a
suchý se vázal do velkých snopů. Vázal se povřísly dělanými z cepové žitné slámy. Mlácení cepem bylo náročné, když
bylo více mlatců, musely cepy dopadat těsně za sebou a nesměly dopadnout dva najednou. Větší zemědělci začali za
prvé republiky používat k sekání obilné hrabavky, první měli u Šveců. Prvý samovaz jsem viděl při sekání na Mravišti u
Janoušů, byli v něm zapřaženi tři koně. Vyprávěl mi můj děda, že chodili sekat s hrabicí na rameni pěšky do kraje. Tam
byly žně dříve, tak stačili ještě sekat doma. Mlátičky na obilí prodělaly dlouhý vývoj. Po mlácení cepem přišla obyčejná

mlátička, která byla náročná na práci lidských rukou. Za mlátičkou byla dřevěná lísa, po které se sláma vyhrabovala
hráběmi a ručně se vytřásala a ručně vázala. Zrno se vysívalo na sítu s velkými otvory a nakonec vyčistil obilí
mlýnek. Druhá mlátička byla výtřaska. Ta již nahrazovala hodně ruční práce, slámu vytřásala a ve spodku mlátičky
bylo velké síto s velkými kulatými otvory a zrno se jenom mlýnkovalo. Nakonec přišly čističky s větším výkonem a
s menší potřebou ruční práce. Ve Vračkovicích ustanovili zemědělci Hospodářský spolek. Koupili od firmy Kakora a
spol. mlátičku i s benzinovým motorem. Benzín v plechových sudech dodávala firma Jakl a Šteřík z Kolína. Ta firma
postavila první čerpací benzinovou stanici v Načeradci u Matouškových. Strojníka u mlátičky dělal pan Hergesell.
Než se přiženil do Vračkovic, tak sloužil v Načeradci u Smržů v hospodě a tam již čističku měli. Benzínový motor byl
postaven před stodolou a k mlátičce vedl dlouhý řemen, k požární bezpečnosti. Za stavění mlátičky dostával
strojník 5 Kčs, při mlácení byl placený hodinovou mzdou, která nebyla vysoká. Zedník vydělal za den ke stravě 16
Kčs a tesař 20 Kčs. Zemědělci nebyli pojištění. Hospodářský spolek měl čtyři nejmenované pracovníky, kteří byli
kolem mlátičky úrazově pojištěni. Při mlácení bylo nutné dodržovat dobré sousedské vztahy. V mé rodné chalupě
jsme žitnou slámu dávali ven a ovesná, která byla ke krmení, se uklízela. Soused otevřel vrata, s potahem
nevyjížděl. Mlátilo se na odplatu, sousedé si vypomáhali a nehleděli na to, když některý mlátil o něco déle. Při
založení družstev se konaly noční výmlaty. Prováděli je členové společenských organizací. Někdo na ně složil i
básně.
Mlýnů byl v okolí velký počet, v Načeradci na Podsadě, v Daměnicích, ve Smrčinách, v Pravoníně, na Kubánkách
v Křížově, v Kladinách u Polívků, tam měli také reklamu „Chylský ledek, kdo jej seje, tomu štěstí přeje, obilí má
dost, mlynáři i sobě, pro radost“, Klokočkův mlýn. Za mletí se platilo v hotovosti anebo si mlynář bral měřičné, snad
bylo asi 8 kg z 1 q. V roce 1933 se dostal k moci nacizmus v Německu a bylo veřejným tajemstvím, že se v Evropě
schyluje k válce. Žádný stát nechtěl obilí vyvážet, ale dovážet, ceny obilí stoupaly o polovinu. Žito, které dříve stálo
za 1 q 62 Kčs, stálo v roce 1936 za 1 q 92 Kčs a mlynářům stoupla cena měřičného. Za druhé světové války se
mlelo na povolení, hospodář si mohl nechat semlýt na každého člena rodiny 21 kg tvrdého obilí. S mletím na víc
než bylo povoleno, se jezdilo do mlýna v noci.
Na konec se ještě vrátím ke školákům. Žně byly skončeny, dokončovala se sklizeň otav a na školáky čekala ještě
jedna povinnost, ale ta byla již v době, když seděli ve školních lavicích, čekal ještě sběr brambor, v odpoledních
hodinách po vyučování a ve čtvrtek. Do školy se chodilo i v sobotu a den volna byl čtvrtek.
Jan Doubek
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Vzpomínka
Každý na něco vzpomíná. Na ševce, husáky, komunisty, atd., ale bohužel nikdo si nevzpomene na
člověka, který žil mezi námi v Načeradci 50 let, který vychovával děti po duchovní stránce, sloužil všem lidem
od narození až po smrt. Byl to důstojný pan Antonín Konopišský.
Antonín Konopišský se narodil 19.2.1910 ve Velíši, kde byl jeho otec starostou. Byl nejmladším z pěti dětí,
měl dvě sestry a dva bratry. Rodiče byli zemědělci, kteří měli hlubokou víru, kterou dokázali předat i svým
dětem. Celá rodina držela pohromadě. Velkou ránou bylo, když nejstarší syn František padl v první světové
válce. Druhý syn Josef byl později starostou a varhaníkem ve Velíši. Antonín vyrůstal v láskyplném rodinném
prostředí, do školy začal chodit ve Velíši. Od dětství projevoval nadání k hudbě i ke studiu a poměrně brzy se
rozhodl, že se stane knězem.
Gymnázium navštěvoval ve Voticích, kde bydlel u příbuzných. Studia v Praze zakončil na Katologické
teologické fakultě UK. Když jako student pobýval o prázdninách doma, pomáhal rodičům na poli, ale také
s bratrem Josefem pracoval s mládeží. Pořádali divadelní představení, poutě i výlety na Podblanicku.
29.6.1936 byl vysvěcen na kněze a primiční mši svatou slavil ve Velíši, ale už 1.7.1936 byl ustanoven
kaplanem ve Zlonicích u Slaného, kde působil až do 31.7.1937. Od 1.8.1937 byl jmenován kaplanem
v Načeradci a od 1.4.1941 načeradským děkanem. Zde působil až do své smrti v roce 1989.
Po příchodu do Načeradce našel kostel, zahradu i děkanství ve velmi zanedbaném stavu. Do chrámové
lodi zatékalo, vazba byla prohnilá a postižená dřevomorkou, také krytina byla ve špatném stavu. Velmi smutný
pohled do chrámové lodi, kde byly neudržované postranní oltáře. Žalostné torzo hlavního oltáře v malé
chrámové lodi zachránilo rozebrání a jeho celková oprava.
Když přišel do Načeradce, byl P. Konopišský sice mladý a nezkušený, ale plný elánu a nadšení. Rád se
věnoval sportovní činnosti a mládeži. Rád si zahrál fotbal i volejbal. Na děkanství zakoupil stůl na stolní tenis,
zahrát si chodili místní i přespolní. Pan děkan však nebyl jen sportovec, ale i dobrý hudebník a fotoamatér.
Podařilo se mu založit kostelní pěvecký sbor, v němž ženská sekce měla 20 – 30 zpěvaček a mužská 20
zpěváků a to vše doplňoval dětský soubor. Měl zálibu v zahradničení, květiny pro výzdobu kostela většinou
sám vypěstoval.
Chrám sv. Petra a Pavla přestal být ponurým a smutným místem a účast věřících na mších rostla.
Opravené oltáře, nové lavice, osvětlení a plno květin příznivě působilo na věřící lid. Z kazatelny se ozývala
slova díků, chvály, laskavosti a odpuštění. Byl mužem modlitby a hluboké víry.
Počátkem války byl kostel omítnut a jeho románská věž zářila do kraje. Okolo kostela byl vybudován
taras. Když musely být pro válečné účely sňaty čtyři zvony, pan děkan pořídil jejich fotodokumentaci a ve
spolupráci s Českým rozhlasem byl natočen hlas zvonů na gramofonovou desku, a tak se zachoval obraz i
hlas zvonů pro další generace. Když byly během války zakázány o vánocích půlnoční mše svaté, aby
osvětlená okna neusnadňovala orientaci nepřátelských letců, pan děkan dokázal okna zatemnit a půlnoční
v Načeradci byla posilou pro celé Podblanicko. Když se v chrámu rozezněla vánoční mše J.J. Ryby „Hej
mistře“ v podání šedesáti členů pěveckého sboru, neubránil se nikdo dojetí. Pře Velikonocemi bývaly pašije,
při Vzkříšení a Božím Těle průvody a zpívané pouťové mše svaté.
Za doby komunismu pracoval skrytě, jako většina kněží, snažil se komunisty nedráždit, ani jim
nepřisluhoval. V kněžském „mírovém hnutí“ nikdy nebyl. Kolem kostela postávali udavači a počítali věřící, kteří
přicházeli na bohoslužby, to si v dnešní době nedokážeme představit. Přes odpor stranických představitelů
vyučoval na školách náboženství a téměř v 80 letech se pustil do opravy fasády kostela.
Díky dvěma dobrým kostelníkům pana Brumovského a p. Josefa Hlinského žil dobrý život. Nakonec pan
Brumovský před svou smrtí věnoval chrámu na velkou věž zvon v tehdejší době za 40.000,-, o tom se také
nikdo nikdy nezmínil.
Ve středu 20.12.1989 přijel pan děkan do Velíše, aby popřál svým příbuzným vánoční svátky. Zastavil
se také na faře, aby popřál i tam. To ještě nevěděl, že se s milovanou Velíší loučí naposledy. Netušil co ho na
faře v Načeradci čeká. Podle zpětného zjištění si po příjezdu na faru zatopil, rozsvítil a chystal se modlit
breviář. Když mu zhaslo světlo, šel se podívat ven, kde měl hlavní jistič. Na tmavé chodbě ho surovým
způsobem napadl muž slovenské národnosti, kterému pan farář občas půjčoval peníze a který se na faře
dobře vyznal. Nic netušícího kněze surově napadl, velmi těžce zranil. Potom ho okradl, snad o 800 korun.
Ještě ten večer přišel na faru muž, který si chtěl dojednat křest svého dítěte. Když nalezl těžce raněného a
sténajícího pana děkana, který nemohl mluvit, zavolal sanitku a policii. Téměř ubitý byl převezen do vlašimské
nemocnice, odkud byl v kritickém stavu přeložen do Prahy, kde 27.12.1989 zemřel. Pohřeb se konal 3. ledna
1990 za účasti osmdesáti kněží a mnoha věřících ve Velíši, tak jak si to přál, do hrobu proti sákristii, kde už
odpočíval P. Josef Tichovský.
Vrah byl sice později vypátrán, ale protože to bylo v době revolučních zmatků, kdy komunisté měli ještě
velký vliv, tak se mu ani příliš mnoho nestalo.
V srdcích těch, kdo měli rádi, žije dodnes.
Marie Škroníčková
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Lovecká stezka
Sobota 27.6.2015 byla v Načeradci věnována dětem, myslivosti,
soutěžím a hrám. Letošní devátý ročník „Lovecké stezky“ pořádaný
Mysliveckým sdružením Načeradec se netradičně konal na
načeradském hřišti.
Účastníci stezky museli prokázat takřka odborné znalosti v
poznávání zvěře, ptactva, dřevin aj. Přesnost své mušky si zkusili při
střelbě na cíl ze vzduchovky. Členové mysliv. sdružení předvedli několik
plemen loveckých psů. K vidění byly též dva soví exempláře.
Aby čekání na vyhlášení výsledků nebylo příliš dlouhé, krátily si
děti čas různými soutěžemi a občerstvením. Vyhlášení výsledků Lovecké stezky doprovázel pan Petr Hrma
troubením na lesnici. Akce se vydařila a organizátoři již předem zvou na jubilejní 10. ročník Lovecké stezky
v roce 2016.
MS Načeradec
Sbor dobrovolných hasičů Daměnice
V sobotu 4. července se v Daměnicích uskutečnila soutěž „O pohár SDH Daměnice“, která byla druhým kolem
Benešovské hasičské ligy. Přijelo 26 mužských a 15 ženských družstev. Celý den nás provázely tropické
podmínky, i přesto byly k vidění vynikající výkony všech závodníků a to v klasické sportovní kategorii, kde
mezi sebou závodí pravidelní účastníci ligy, ale také v kategorii PS-12 bez úprav, kde zase závodí družstva se
slabšími stroji.
Publikum bylo zvědavé hlavně na domácí družstva mužů a žen. SDH Daměnice muži vyběhli na trať s velkým
nadšením a hned zkraje soutěže stanovili vedoucí čas soutěže (14,62s). Ani současní lídři ligy (SDH
Chářovice)a ani ostatní týmy nedokázali tento čas překonat. Muži z Daměnic tedy zvítězili a bylo to vítězství,
na které jsme čekali v rámci ligy několik let, až taková zde panuje silná konkurence. Proto je pro nás výsledek
velkým úspěchem. SDH Daměnice ženy se stejným způsobem postaraly o vedoucí čas ženské kategorie. A
stejně jako u mužů nenašly žádné přemožitelky.
Na domácí soutěži se tedy naše družstva předvedla v tom nejlepším světle. Získali jsme vítězný „double“.
Stejně jako v základním kole se dařilo domácím i v následných rozstřelech, kde muži i ženy obhájily dosažené
časy a ani zde je nikdo nedokázal překonat.
Výsledky kategorie muži: 1. Daměnice, 2.
Chářovice B, 3. Zdislavice A
Výsledky kategorie ženy: 1. Daměnice, 2.
Louňovice A, 3. Dalovy A
Putovní poháry zůstaly na domácí půdě. Věříme,
že se všem soutěž líbila. Chceme touto cestou
poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám
pomáhali s organizací, a také děkujeme všem
sponzorům i jednotlivcům, kteří nám přispěli na
zakoupení cen pro zúčastněná družstva.
Lukáš Vítek, SDH Daměnice

Vyhodnocení turnaje ve stolním tenise (4. ročník) sobota 18. července 2015
Turnaj se konal v chovatelském areálu v Načeradci a zúčastnilo se ho 16 hráčů. Začátek turnaje byl ve 13:00
hod., ukončen byl v 19:30 hod. Hrálo se na 3 stolech, systémem každý s každým. Všichni obdrželi diplom dle
pořadí a prvních 6 ještě hodnotné ceny. Celkem bylo odehráno 225 utkání. Po ukončení turnaje a předání
cen následovala diskotéka při reprodukované hudbě. Turnaji přálo hezké slunné odpoledne a turnaj navštívilo
cca 70 občanů. Občerstvení bylo zajištěno.
Výsledky turnaje: 1. místo - Sedláček Antonín, mladší - Čechtice, 2. - Kapek Miroslav, 3. - Sedláček Antonín,
starší, 4. - Trojan František, 5. - Kumštová Tereza, 6. - Vlasák David, 7. - Štěpánek Josef, 8. - Špaček David,
9. - Koudelka Oldřich, 10. - Blažek Petr,11. - Brýl Radek, 12. - Mašek Petr ml., 13. - Ondriga Jan, 14. Hergesell Marcel, 15. - Prejzlerová Tereza, 16. - Kolárová Hana.
Výbor ZO ČSCH Načeradec děkuje všem za účast a hezky prožitý den.

ZUMBA HAWAII PARTY!!!
Tradiční ZUMBA Hawaii party je tu!!!! 14.8. od 19 hod na hřišti
v Načeradci - vyhlášení nejkrásnějšího „hawai“ oblečku + tombola.
Aktuální info na FB ZUMBA Misha
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v červenci 2015 oslavila paní Anna Fialová z Daměnic. Dne 23.7.2015 jí bylo 90 let.
Dodatečně přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, radost z vnoučat a z rodiny.
Životní jubileum v srpnu 2015 oslaví…
23.8.2015
Emilie Rezková
Dolní Lhota
27.8.2015
Stanislav Kožíšek
Slavětín

75 let
85 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Úmrtí
6.7.2015
14.7.2015

František Heřmánek, Dolní Lhota ve věku 82 let
Jan Smetana, Řísnice ve věku 73 let

Poděkování
Rodina Křemenova děkuje všem, kteří se přišli 4. července rozloučit s naší drahou maminkou a babičkou
Janou. Ještě jednou děkujeme za projevy soustrasti.
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast a květinové dary i za slova upřímné soustrasti na
pohřbu pana Františka Heřmánka z Dolní Lhoty, který se konal dne 13.7.2015. Současně bychom rádi
poděkovali Mysliveckému sdružení Horní Lhota za důstojné rozloučení s naším tatínkem a manželem. Rodina
Heřmánkova
Inzerce, pozvánky, poděkování…

Cestovní agentura RINA nabízí jednodenní zájezd:
- České Budějovice – Zeměživitelka - pátek 28. srpna a sobota 29.
srpna 2015.
Odjezd - Vlašim, nádraží 6:15 hod. Načeradec 6:30 hod. Cena á 200,Kč. Přihlášky a informace: Frant. Richtr, tel. 603274762, mail - f.richtrrina@seznam.cz nebo Potraviny- Ilona Hauzerová Načeradec.
o

o Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří 14 - 19 týdnů. Cena
149 - 180,- Kč/ks. Prodej se uskuteční: 11. srpna 2015 Načeradec –
u úřadu městyse v 12.35 hod. Bližší informace: Po - Pá 9.00 - 16.00
hod, tel. 601576270,606550204,728605840
o Ztratili jste kontakt na Club 21?
Jistě znáte CLUB od české firmy Missiva. Nejznámější výrobek je
„Sněhurka“ na bolest, nebo „Celestina“ na nádobí. Firma má mnoho
kvalitních výrobků, ať na úklid, nebo kosmetické a potravinové doplňky.
Kdo by měl zájem, kontaktujte mne na mobilu: 731160014 – Čermáková
Helena

Úřad městyse Načeradec, e-mail obec@naceradec.cz, tel. 317 852 335, mob. 734 362 070,
Za obsah neodpovídá vydavatel.
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www.naceradec.cz.

