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Z jednání rady obce v červenci a v srpnu 2009
Rada obce bere na vědomí:
- ţádost Městského úřadu Vlašim, úseku památkové péče, o vypracování návrhu od Národního
památkového ústavu Praha na prosvětlení půdních prostor objektů v Městské památkové zóně.
- informace EKO-KOMu o mnoţství vytříděného odpadu za rok 2008.
- oznámení Správy a údrţby silnic Benešov o změně posypového materiálu (chemický posyp) při
zimní údrţbě na silnicích II/127 (Načeradec – Pravonín) a II/137 (Načeradec – Daměnice).
- oznámení Městského úřadu Vlašim, odboru výstavby, o zahájení stavebního řízení stavby
„Základní technická vybavenost Načeradec – veřejné osvětlení“, ţadatel obec Načeradec.
- rozhodnutí Městského úřadu Vlašim, odboru výstavby, o vydání stavebního povolení stavby
„Vodovodní přípojka a přípojka NN pro ČS1,ČS2,Čistička odpadních vod Načeradec“.
- oznámení Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství, o zahájení
stavebního řízení stavby „Základní technická vybavenost Načeradec - komunikace“.
- poděkování paní Holakovské, Olešná 22, za novou čekárnu v Olešné.
- výroční zpráva Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník za rok 2008.
- harmonogram úkolů pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny.
- vyhlášení dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj – obnova obecního majetku
postiţeného ţivelní pohromou v roce 2009.
- zápis z jednání Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník, Městského úřadu Vlašim, úsek
památkové péče a Obecního úřadu Načeradec k vyjasnění podmínek ochrany objektů
v Městské památkové zóně a Chráněné krajinné oblasti.
- rozhodnutí Městského úřadu Vlašim, odboru výstavby, a vydání stavebního povolení stavby
„Základní technická vybavenost – veřejné osvětlení“.
Rada obce schvaluje:
- ing. Jiřího Jelínka a ing. Karla Svobodu za členy konkursní komise na obsazení místa ředitele
ZŠ a MŠ Načeradec.
Rada obce ukládá starostovi:
- odstranění nedostatku podání ţádosti u Krajského úřadu Středočeského kraje k provozování
vodovodu v Dolní Lhotě.
- doplnění dokladů ke stavebnímu řízení na stavbu „Základní technická vybavenost - komunikace“
u Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy.
- doplnění informací potřebných ke kontrole zadávacího řízení akce „Kanalizace a ČOV
Načeradec“ k ţádosti na Státní fond ţivotního prostředí ČR.
Ing. Jiří Jelínek, starosta

Z jednání zastupitelstva obce dne 14. července 2009
Zastupitelstvo obce schválilo:
Záměr obce Načeradec – geometricky rozměřit část p. č. 210/1 a 210/3 v k.ú. Načeradec na
parcely určené pro stavbu domků a tyto prodávat ţadatelům pro stavbu domků pro bydlení.
Smlouvu o poskytnutí příspěvku na činnost ve výši 5.000,- Kč obcí Načeradec Českému
rybářskému svazu Načeradec.
Darovací smlouvu o poskytnutí daru obcí Načeradec Občanskému sdruţení Babybox pro
odloţené děti STATIM Benešov ve výši 1.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
Obecně závaznou vyhlášku obce Načeradec o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí.
Záměr obce Načeradec směnit část pozemku p.č.2016/1ve vlastnictví obce Načeradec za části
pozemků p.č. PK 1322/2 a 1321 dle geometrického plánu v k.ú. Horní Lhota.
Ing. Jiří Jelínek, starosta

Informace obecního úřadu
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Dne 3. září 2009 (čtvrtek) bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Vračkovice, Olešná a
Načeradec – náměstí, Vlašimská ul., Pravoňská ul., U školky, základní škola, benz. pumpa, bytovky,
směr náměstí – Horní Lhota, směr náměstí - Daměnice, za „palácem“ v době od 7 hod. do 16,30 hod.
Vakcinace psů proti vzteklině:
- dne 5. září 2009 (sobota) Načeradec od 13,00 hodin.
- dne 8. září 2009 (úterý) Horní Lhota od 18,00 hodin a Dolní Lhota od 19,00 hodin.
- dne 9. září 2009 (středa) Vračkovice od 18,00 hodin, Daměnice od 18,30 hodin a
Pravětice od 19,00 hodin.
- dne 10. září 2009 (čtvrtek) Slavětín od 18,00 hodin, Řísnice od 18,30 hodin a
Zdiměřice od 19,00 hodin.
Změna ordinační doby MUDr. Burešové
Od 1. září 2009 dojde ke změně ordinačních hodin
MUDr. Burešové:
ordinace Načeradec:
Pondělí
8,00 – 17,30 hodin
Pátek
8,00 – 15,00 hodin
Ordinace Benešov – zubní oddělení v nemocnici
v Benešově:
Úterý
8,00 – 15,00 hodin
Středa
8,00 – 15,00 hodin
Čtvrtek
8,00 – 15,00 hodin
Od 1. září 2009 je také zřízena na zubním
oddělení v nemocnici v Benešově zubní
pohotovost s ordinační dobou:
Pátek
15,00 – 18,00 hodin
Sobota, Neděle 8,00 – 12,30 hodin
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Policie informuje….
FALEŠNÝ OPRAVÁŘ ZMIZÍ SE ZÁLOHOU
Pravděpodobně na celém území České republiky se dopouští trestné činnosti devětatřicetiletý muţ,
který s poškozenými sjednává zakázky na opravy a rekonstrukce hrobů. Po obdrţení zálohy na
provedení práce, však smluvenou činnost nevykoná a vyhýbá se vrácení dluţných částek Tímto je
podezřelý ze spáchání trestného činu Podvodu dle § 250 odst. 1,3 trestního zákona.
Muţ působí solidním dojmem, má tmavé krátké vlasy sčesané na pěšinku, je upravený asi 175 aţ
180 centimetrů vysoký.
Pokud se někdo z vás stal obětí podvodu tohoto pachatele, sdělte tuto informaci na nejbliţším
obvodním oddělení policie ČR nebo lince 158.
Děkujeme za spolupráci.
nprap. Denisa Malá

ŘIDIČI, POZOR NA ZVĚŘ!
Se stále stoupajícím počtem motorových vozidel dochází častěji ke střetu s volně ţijící zvěří. Kolize
aut se zvěří jsou řidiči hlášeny během celého roku. Policisté na Benešovsku kaţdoročně evidují přes
sto takových případů.
Kritickými místy jsou silnice procházející lesními úseky, přes které zvěř migruje za potravou do polí
na okrajích lesů. Ke střetům se zvěří dochází ve večerních a nočních hodinách, v ranních hodinách pak
při návratu na klidná stanoviště, kde přečkává denní dobu trávením přijaté potravy.
Samotné krajnice silnic se v době sklizně zemědělských plodin stanou pro zvěř přitaţlivé
poztráceným obilím, které jí slouţí jako potrava. Většinou se jedná o málo přehledné úseky silnic v
zatáčkách, kde setrvačností dojde ke spadnutí přepravovaného nákladu z vozidla a tím k vytváření
míst, kde pak dochází ke střetu aut se zvěří.
V podzimních měsících dozrávají plody na stromořadích kolem silnic a zemědělci sklízí různé
plodiny z polí. Zvěř ve spadaných a zanechaných plodech nalezne zdroj lákavé potravy a tím, ţe se
pohybuje na okrajích silnic, vzniká také nebezpečí jejího střetu s vozidly.
Další nebezpečí zvěři hrozí, kdyţ se na silnicích pohybuje v době, kdy jsou komunikace ošetřovány
chemickými prostředky, tedy v době námraz a sněţení. K ošetření se pouţívá drcená kamenná sůl,
minerální látka, kterou zvěř potřebuje ke své výţivě. Pokud ji však zvěř v přirozené podobě nemá, nebo
není-li jí podána myslivci, získává ji právě pohybem na okrajích silnic.
Pod koly aut pak můţe skončit zvěř, kterou
mohou vyplašit houbaři, turisté nebo volně
pobíhající psi. Rovněţ tak lidé jezdící na
motorkách a čtyřkolkách, kteří nerespektují
zákazy vjezdu do lesa.
V místech, kde jsou umístěny dopravní značky
„pozor zvěř“, by měl řidič přizpůsobit rychlost jízdy
tak, aby byl schopen v případě spatření zvěře
zastavit nebo rychlost jízdy sníţit, aby následky
střetu nebyly tak veliké.
Pokud dojde ke sráţce vozidla se zvěří, jsou
řidiči povinni nehodu ohlásit policistům. Ti pak
vyrozumí příslušné myslivecké sdruţení, které
zajistí odvoz mrtvé zvěře z místa události. Pokud
však řidič sraţenou zvěř z místa nehody odveze a
ponechá si ji, jeho jednání můţe být hodnoceno
jako trestný čin krádeţe.
Jak předcházet sráţkám vozidel s volně se
pohybujícími zvířaty? Bohuţel, ţádný recept
neexistuje. Je prostě nutné dbát zvýšené
opatrnosti při řízení vozidla a jízdu vţdy
přizpůsobit okolnostem v daném místě, obzvláště
pak tam, kde je umístěna dopravní značka
upozorňující na zvěř.
nprap. Zuzana Stránská
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Školní rok 2009 - 2010
Po dvou měsících prázdnin, které ţáci zajisté příjemně proţili, škola opět naplno oţije 1. září 2009.
V době prázdnin čerpali pedagogičtí pracovníci i správní zaměstnanci dovolenou. O prázdninách
provedl pan údrţbář drobné opravy ve školní jídelně a vybílení kuchyně, paní kuchařky pak důkladný
úklid. Rovněţ v učebnách paní uklízečky v srpnu pečlivě uklidily.
Od 26. srpna 2009 paní učitelky připravovaly pro ţáky pomůcky a zdobily třídy.
Nový školní rok zahájíme v úterý 1. září 2009 tradičně v tělocvičně školy za účasti hostů a rodičů ţáků.
Do první třídy přivítáme tyto ţáky:
Adéla Borková z Pravonína
Josef Píša z Tisku
Marek Bráza z Vračkovic
Ilona Šimonová z Načeradce
Zdeněk Vít Doubek z Načeradce
Nikola Štréblová z Prahy
Martin Jankásek z Louňovic
Pavla Tichá z Načeradce
Dominik Jíra z Daměnic
Pavel Vašek z Daměnic
Jakub Kazda z Načeradce
Magdalena Vašíčková z Pravonína
Petr Neckář ze Zhořce u Pacova
Gabriela Ţikešová z Načeradce
Třídní učitelkou 1. třídy bude Mgr. Martina Ctiborová, 2. třídy Jana Švárová, Dis., 3. třídy Mgr. Lenka
Jedličková, 4. třídy Jana Tichá, 5. třídy Jana Svobodová, která zastupuje Mgr. Miladu Kudrnovou. Na 1.
stupni bude vyučovat téţ paní Jitka Zvárová. Nově uvítáme v pedagogickém sboru paní Janu
Bednářovou, asistentku pedagoga pro ţákyni 2. třídy. Třídní učitelkou 6. třídy bude Mgr. Jana
Houdková, 7. třídy Mgr. Jitka Lorencová, 8. třídy Jana Rozkošná a 9. třídy Mgr. Marie Fišerová.
Asistentkou pedagoga pro ţáka v 6. třídě bude paní Dana Štekerová. Zástupkyní ředitele jsou Mgr.
Hana Stupková a Ing. et Bc. Jana Beránková. Ve školní druţině budou pracovat vedoucí vychovatelka
paní Marie Zhorná a vychovatelky paní Dana Štekerová, a paní Jana Bednářová. Místo ředitele školy
po rezignaci paní Jany Rozkošné na tuto funkci ke dni 1. července 2009 není dosud obsazeno.
Zřizovatel školy obec Načeradec přislíbil vypsání konkursního řízení do konce měsíce září 2009. Do
doby jmenování nového ředitele zastupuje v plném rozsahu řídící činnosti ředitele zástupkyně Mgr.
Hana Stupková.
V novém školním roce se budou ţáci učit podle Školního vzdělávacího programu „Cesta k poznání“
v 1. aţ 3. třídě a v 6. aţ 8. třídě. Ţáci 4. a 5. třídy budou vyučováni podle programu „Obecná škola“.
Ţáci 9. třídy pak podle programu „Základní škola“.
Ze školy se odhlásilo 6 ţáků, celkový počet bude 121 ţáků.
Součástí školy je i mateřská škola. Zástupkyní ředitele školy pro mateřskou školu je paní Jaroslava
Koubíková, učitelkou paní Bc. Jana Smetanová, domovnicí paní Alena Kotková.
Zaměstnanci školní jídelny a správní zaměstnanci základní školy budou pracovat ve stejném sloţení
jako v minulém školním roce.
Přeji všem ţákům, rodičům ţáků i pedagogům úspěšný školní rok, v němţ si připomeneme mimo
jiné 20. výročí pádu komunismu v naší vlasti. Jiţ dvacet let tak probíhá školní výuka oproštěna od
jakékoliv ideologie. Naše výchova směřuje k plnohodnotnému uplatnění ţáků v moderní společnosti, na
pracovním trhu, v osobním ţivotě i v ţivotě obce či jiného společenství.
V Načeradci dne 31. srpna 2009

Mgr. Hana Stupková, zástupkyně ředitele školy

ŢÁKOVSKÉ JÍZDNÉ ZDARMA
Od začátku školního roku 2009 budou moci ţáci nebo studenti vyuţít moţnosti dopravy ze
svého domova do školy a zpět zdarma. Týká se to dětí a mládeţe ve věku od 6 do 19 let.
Jak si zajistit průkaz pro ţákovské jízdné zdarma?
● Z internetových stránek Středočeského kraje si ţák nebo student stáhne formulář Potvrzení o studiu –
ŢJ zdarma, nebo si jej vyzvedne v informačních kancelářích vybraných dopravců (jejich seznam je na
www.kr-stredocesky.cz) a ve školách.
● Formulář vyplní a osobně přinese do své školy. Ve škole jej příslušný pracovník školy zkontroluje a
potvrdí svým podpisem a razítkem školy.
● S potvrzením, svým fotem, si pak vyzvedne studentský průkaz. Za něj zaplatí poplatek 150 korun.
● Výdejní místa průkazů se nacházejí ve vybraných informačních kancelářích, nebo provozovnách
dopravních společností, které přepravu zdarma zajišťují (ČSAD Vlašim – Blanická ul.). Autobusová a
dráţní doprava budou pro snazší orientaci cestovatelů označeny viditelnou cedulkou s logem
Středočeského kraje a velkými písmeny ŢJ.
Pro koho je Ţákovské jízdné zdarma určeno?
Ţák musí mít trvalé bydliště na území Středočeského kraje, odkud do školy dojíţdí, a sídlo jeho školy
leţí ve Středočeském kraji.
www.kr-stredocesky.cz
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Občanská sdružení

Kamarádi Načeradce
Loučení s prázdninami – POHÁDKOVÁ CESTA

Poslední prázdninovou sobotu jsme se v Načeradci jiţ třetím rokem loučili s prázdninami. Tato akce
byla pořádána s přispěním z Fondu hejtmana Středočeského kraje, obce Načeradec a sponzorů.
Celý program dne 29. 8. 2009 začal v 12,30 hodin na hřišti v Načeradci. Na start pohádkové cesty
se zapsalo 170 dětí. Některé i s rodiči vyrazily na cestu, kde je na 22 stanovištích čekaly pohádkové
postavy, u kterých plnily úkoly a dostávaly odměnu. Všichni si prošli Načeradec cestou necestou.
Program pokračoval na hřišti. Zde děti mohly batikovat, vylít sádrové formičky a vybarvit je, dělaly
bambule z vlny. Mezi vším tímto uměním mohly navštívit Český svaz včelařů Načeradec, který
předváděl skleněný úl, a Myslivecké sdruţení Načeradec, které nabídlo dětem střelbu na terč.
Na hřišti od 14 hodin hrála k tanci a poslechu hudba „Exploze“, opékalo se prasátko, nalévaly
nápoje, prodávaly koláčky, hranolky, klobásy a bramborák.
Tímto den pro děti a dospělé nekončil. V 19,30 hodin začala hrát hudba „PROFIL“ Vlašim. Pro děti
měla připraveno spoustu pohádkových písniček, při kterých si zatančily s pohádkovými postavičkami.
V 21,00 hodin byl na řadě ohňostroj, který ukončil program pro děti. Dospělí se dále bavili tancem při
hudbě.
I kdyţ sobotní počasí v ranních hodinách nebylo povzbuzující, vše nakonec skončilo spokojeností.
Děkuji všem, kteří se na tomto dni podíleli, všem organizátorům, obci Načeradec, TJ Blaník Načeradec,
o. s. Kamarádi Načeradce a všem sponzorům. Tato akce se moc vydařila a těšíme se na příští loučení
s prázdninami.
Martina Švecová

Český rybářský svaz Načeradec
ČRS MO Načeradec pro děti
pořádá dne 27. září 2009

POSEZENÍ U VODY
LOUČENÍ S RYBÁŘSKOU SEZONOU
Akce se koná u rybníka OBECNÍK.
Začátek ve 13,00 hodin. Zajímavé ceny.
Občerstvení!
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Myslivecké sdruţení Načeradec
NA LOVECKÉ STEZCE
První prázdninovou neděli jiţ potřetí
uskutečnilo místní myslivecké sdruţení soutěţ
pro školáky i předškoláky s názvem „Na
lovecké stezce“. Soutěţ proběhla opět v CHKO
Blaník na připravené trase od mysliveckého
rybníka k rybníku Štramberk a zpět. Nedělní
ráno se stalo zkouškou trpělivosti a naděje,
protoţe se spustil déšť a obloha nevěštila nic
dobrého, tak jako v předcházejících dnech.
Přesto nebylo od příprav upuštěno a nakonec
počasí v tento den ukázalo pravou letní tvář.
Obavy o nízkou účast se nenaplnily a rodiče
přivedli své malé i větší ratolesti ve vyšším
počtu neţ v přecházejících letech. Soutěţ byla
rozdělena na kategorie do 10 a 14 let a zúčastnilo se 60 dětí. Soutěţilo se ve střelbě ze vzduchovky,
v poznávání druhů pernaté a srstnaté zvěře, plemen loveckých psů, nábojů do loveckých zbraní,
poznávání druhů dřevin dle předloţených větviček, trofejí lovných druhů zvěře, a v neposlední řadě
prošly děti disciplínami, kterými prokazovaly svou dovednost a zručnost. Po ukončení soutěţe předvedl
Standa Zvára s Tomášem Zamrzlou práci loveckých psů. Byly předvedeny ukázky přinášení z vody,
práce psa na vlečce a barvě (výraz pro stopu od krve). Ukázky se setkaly s velkým zájmem nejen u
dětí, ale i u dospělých. Obdobně tomu bylo i při ukázce vábniček a předvedení jejich pouţívání Pepou
Janoušem. Na závěr předvedl pan Čálek odvětvování a rozřezání kmene stromu motorovou pilou.
Jednotlivé špalky pak poslouţily jako podstavce pro stupně vítězů. Následně se děti pustily do opékání
vuřtů a některé jiţ spěchaly na hráz rybníka pokusit štěstí v rybářském umění. Účastníkům bylo
připraveno občerstvení v podobě grilovaného vepřového a kuřecího masa, uzených klobás a vuřtů.
Členové mysliveckého sdruţení se snaţili předat dětem spoustu zajímavostí o přírodě, zvířatech,
činnosti myslivců, ale především jim ukázali svůj vřelý vztah k přírodě a chování se k ní. Těm, kteří si
osvojí tento vztah, pak i příroda odhalí své krásy.
Děti si odnášely nové záţitky. Poznaly mysliveckou kynologii. Na ukázkách se přesvědčily, ţe
lovecký pes je nepostradatelným pomocníkem myslivce. Poznaly hlasy nejznámější zvěře, kterých se
uţívá k jejich vábení. I ukázka činnosti dřevaře při těţbě dřeva, se kterou se běţně nesetkávají, rozšířila
jejich poznání.
Závěrem bych chtěl poděkovat rodičům a dětem za jejich účast, Obecnímu úřadu Načeradec,
Agrodruţstvu Načeradec a p. Vávrovi za finanční příspěvky, díky nimţ měly děti i bohatou nadílku.
Ing. Jiří Zamrzla

Sbor dobrovolných hasičů Vračkovice
Vás zve 5.9.2009 na

SPORTOVNÍ RYBOLOV
- začátek 13,00 hodin /u rybníka na návsi ve Vračkovicích/
- startovné 50 Kč
- odměna
Občerstvení zajištěno.
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Něco z minulosti…………

Načeradská radnice a šatlava
pokračování.
Koncem druhé světové války byli zatčeni gestapem a uvězněni v koncentračním táboře v Terezíně
načeradští občané: pan Klenka - správce dětského domova, pan Chalupa - správce lihovaru, pan
Polívka - jednatel obecního úřadu, pan Klokočka – mlynář a starosta obce Načeradec, pan Hubička poštovní úředník a pan Bureš – úředník. Pan Chalupa a pan Polívka po návratu z koncentračního
tábora na následky věznění zemřeli. Pan Polívka byl jednatelem obecního úřadu a jednatelem hasičů.
Jeho pamětní deska je umístěna v předsíni radnice. Byla odhalena v roce 1946. Při jejím odhalením
byla u radnice na náměstí slouţena mše za pana Polívku a za všechny vězně, kteří zahynuli
v koncentračních táborech. Slouţili ji dva kněţí, pan děkan Konopištský a pan děkan Váša, syn
obecního stráţníka. Na náměstí se shromáţdilo mnoho občanů a hasičů. Přišli v plném počtu uctít
památku svého jednatele. Při vzpomínce na vězně koncentračních táborů musím napsat o náhodném
setkání mého příbuzného z Prahy, který proţil v několika koncentračních táborech šest roků. Byl zatčen
v roce 1939 a v táboře v Německu se seznámil s panem Holubem z Načeradce. Ten byl po dvou létech
propuštěn. Pracoval jsem s ním na pile. Třetí den přijelo gestapo zkontrolovat, jestli nastoupil do práce.
Můj příbuzný prošel několik táborů a skončil v Terezíně a říkal, ţe tam bylo nejhůře. Tam se po
druhé setkal s „Načeraďáky“. Kdyţ po válce přijel k nám, tak jsme pana Holuba navštívili, dlouho si
povídali. Načeradská šatlava dávala přístřeší vězňům asi na krátkou dobu. Po vyhlášení naši republiky,
v roce 1918, byli v Načeradské šatlavě první dva vězni z Vračkovic. Pan Zamrzla a pan Lejčko, můj
tchán, nebyli zatčeni jako zloději, ale jako vojenští sběhové. Po skončení světové války museli ještě
někteří naši vojáci na Slovensko. Je pochopitelné, ţe šli neradi. Za čtyři roky měli vojny dost a touţili po
civilu a hledali moţnost, jak se vrátit domů. Můj tchán přijel na pohřeb nevlastnímu otci. Přijel vlakem
v noci do Pacova a za tři hodiny pěší chůze byl doma. Viděl, ţe všichni vojáci, kteří byli ve válce, ţe
jsou doma, tak proč by měl vojančit on. Doma byl i pan Zamrzla, ale ve vojenském. Tak uţíval civil.
Nejlépe se provinilci chytají v noci, v posteli. Vojenská pohotovost přijela v noci a nejdříve šli
k Zamrzlovům. Pan Křemen je uviděl z okna. Byl to starý válečník, tři roky byl v Rusku. Uviděl je
z postele. Ve spodkách v zimě přiběhl k tchánovi se slovy „hoď to na sebe a běţ, jsou tady.“ Tchán ve
spěchu zapomněl, ţe je voják a oblékl si civil. Vyběhl na dvůr, sestra mu šla pro zimník a u branky se
s vojáky sešel. Oba dovedli do Načeradce, umístili v šatlavě a druhý den je eskorta dopravila na
Slovensko.
Voják byl na Slovensku, uniforma zůstala ve Vračkovicích. Z vojenského pláště jsem měl pěkný
krátký zimník. Bajonet jsem daroval sousedovi, je to vášnivý sběratel. Obyvatelem šatlavy byl také pan
Zápotocký, asi za kontroverzní projevy. Kdyţ se zjistilo, ţe má poslaneckou imunitu, byl propuštěn.
Jednoho skutečného provinilce jsem viděl jako školák. Mladý muţ maďarské národnosti, přepadával
ţeny. Zadrţel ho četník pan Nový a neţ ho odvedli k vyšší instanci, byl umístěn v šatlavě.
Jan Doubek, Vračkovice

MKC Votice Vás srdečně zve na výstavu ovoce - Šlechtění jabloní rodina Kumštova, která se
uskuteční ve spolupráci s VŠÚO Holovousy, ÚKZÚZ Lysice a Ţelešice. Vystaveny budou hlavně
zaregistrované odrůdy jabloní, novinky z VŠÚO Holovousy a odrůdy vyšlechtěné na Podblanicku, jako
např. Blaník, Fany, Fenix, Petra a nově zaregistrované odrůdy Tábor a Vltava. Výstava se uskuteční od
28. října do 1. listopadu ve Voticích (okres Benešov) v přízemí staré radnice na náměstí.
Návštěvní doba:
Středa 28. října
9:00 - 12:00 14:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 29. října
8:00 - 17:00 hodin
Pátek
30. října
8:00 - 17:00 hodin
Sobota 31. října
8:00 - 12:00 14:00 - 17:00 hodin
Neděle
1. listopadu
14:00 - 17:00 hodin
Bliţší informace o výstavě ve večerních hodinách na telefonu:
317 814 354 a 728 044 917.
Na Vaši návštěvu se srdečně těší pořadatelé.
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FOTBAL PODZIM 2009/20010
TJ Blaník Načeradec
muži - IV. třída, sk. D – Benešov
Termín

Ţivotní jubileum v září oslaví…

Domácí

Hosté

Čechtice B

Bl. Načeradec 23.08. 14:00 NE

Bl. Načeradec

Tr.Štěpánov B 30.08. 17:00 NE

Pravonín B

Bl. Načeradec 06.09. 17:00 NE

Bl. Načeradec

Keblov

19.9.2009 Marie Jelínková
Vračkovice 37
80 let
23.9.2009 Milada Davidová
Načeradec 73
70 let

Den

Blahopřejeme….

13.09. 17:00 NE

Louňovice p.Bl. B Bl. Načeradec 19.09. 16:30 SO
Bl. Načeradec

Kamberk

Vracovice

Bl. Načeradec 04.10. 15:00 NE

Bl. Načeradec

D.Kralovice B

Zdislavice B

Bl. Načeradec 17.10. 15:30 SO

Hulice

Bl. Načeradec 24.10. 14:30 SO

Bl. Načeradec

FC Libouň

Miřetice B

Bl. Načeradec 08.11. 11:00 NE

Bl. Načeradec

Křivsoudov B

Narození

27.09. 16:30 NE

10.7.2009 Luděk Šindelář

Slavětín

11.10. 16:00 NE

Sňatek uzavřeli….
8.8.2009 Ilona Kohoutová, Vračkovice
Milan Jelínek, Vračkovice

01.11. 14:00 NE

a

15.11. 14:00 NE

SK Načeradec muži – III. třída, Benešov
Domácí

Hosté

Termín

SK Načeradec

Jankov

23.08. 17:00 NE

Kondrac B

SK Načeradec 29.08. 17:00 SO

SK Načeradec

Popovice

Nesper. Lhota

SK Načeradec 13.09. 15:00 NE

SK Načeradec

Tichonice

Křivsoudov

SK Načeradec 27.09. 16:30 NE

SK Načeradec

D.Kralovice

Postupice

SK Načeradec 10.10. 16:00 SO

SK Načeradec

Libeţ

18.10. 15:30 NE

SK Načeradec

Velíš

25.10. 14:30 NE

Den

Poděkování
Děkuji načeradským hasičům za rychlou
pomoc a ochotu. Bez jejich pomoci hrozilo
zaplavení mého pozemku.

06.09. 17:00 NE

Jarmila Svobodová

20.09. 16:30 NE
04.10. 16:00 NE

Louňovice p.Bl. SK Načeradec 01.11. 14:00 NE
SK Načeradec

Ratměřice

Bílkovice

SK Načeradec 14.11. 14:00 SO

Barbora Smetanová
Kadeřnice

08.11. 14:00 NE

Dámské – pánské – dětské
Objednávky na tel.: 602 965 227 nebo
na adrese: Ţiţkovo nám. 255, 25801 Vlašim
Pracuji s vlasovou kosmetikou od značky:

SK Načeradec přípravka – OP Benešov
Domácí

Hosté

SK Načeradec Týnec n/Sáz.
Nespeky

06.09. 10:15 NE

20.09. 10:15 NE

SK Načeradec 26.09. 14:30 SO

SK Načeradec GR. Vlašim A
GR. Vlašim B

Den

SK Načeradec 12.09. 11:00 SO

SK Načeradec Benešov A
Teplýšovice

Termín

04.10. 10:15 NE

SK Načeradec 10.10. 11:00 SO

SK Načeradec Votice

18.10. 10:15 NE

SK Načeradec Sedlec-Prčice

25.10. 10:15 NE

SK Načeradec FK Bílkovice

28.10. 10:15 ST

Benešov B

Za obsah odpovídá rada obce.
Sestavili: Ing. Jiří Jelínek, Martina Švecová

SK Načeradec 31.10. 11:00 SO
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