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Z jednání rady obce v září 2009
Rada obce vzala na vědomí:
- vyhlášení dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj – obnova obecního majetku postiţeného
ţivelní pohromou v roce 2009 – připravit ţádost na poškozené komunikace
- stav dětí v mateřské škole v Načeradci a předpokládaný nárůst
- závazné stanovisko Městského úřadu Vlašim, odboru ţivotního prostředí, a souhlas s trvalým
odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem stavby místní komunikace k
bytové výstavbě
- oznámení o konání opakované draţby pozemků a objektu v Řísnici dne 9. 10. 2009
- protokol Krajského úřadu Středočeského kraje o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti
na úseku vidimace a legalizace – nebyly zjištěny nedostatky
- rozhodnutí Městského úřadu Vlašim, odboru ţivotního prostředí, o určení p.č. 692/1 v k.ú. Olešná o
výměře 301 m² za pozemek určený k plnění funkcí lesa - pozemek je ve vlastnictví Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
- ţádost Středočeského kraje o vyjádření k udělení licence autobusové linky Pacov – Lukavec –
Křešín; rada obce nemá připomínek k udělení licence
- oznámení Městského úřadu Vlašim, odboru výstavby, o zahájení územního řízení a pozvání na
místní šetření stavby „Revitalizace lokality v Zálesí a obnova malé vodní nádrţe“
- oznámení Agentury ochrany přírody Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník o zahájení správního
řízení akce „Revitalizace lokality v Zálesí a obnova malé vodní nádrţe“
- oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje o zahájení řízení o udělení výjimky z ochranných
podmínek zvláště chráněných ţivočichů – ropucha obecná
- kolaudační souhlas Městského úřadu Vlašim, odboru výstavby, na stavbu „VN,TS,kNN č.k. 210/113
a další“ a oznámení ČEZ Distribuce o ukončení stavby a moţnosti připojení odběrného místa
- vyjádření Krajské hygienické stanice Benešov a vydaní závazného stanoviska k projektové
dokumentaci Základní technická vybavenost II Načeradec
- vyjádření Telefónica O2 o existenci sítí při stavbě Základní technická vybavenost II Načeradec
- rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky
kostela sv. Petra a Pavla v Městské památkové zóně v částce 200 tisíc Kč

Rada obce schválila:
- otevřít druhou třídu v Mateřské škole v Načeradci a vybavit ji nábytkem a nádobím
- konkursní řízení na ředitele ZŠ a MŠ Načeradec – přihlášky do 26.10.2009 do 12hod.
- za předsedu konkursní komise na ředitele ZŠ a MŠ Načeradec ing. Jelínka, starostu obce
- smlouva s firmou EKO-KOM o výpůjčce odpadových nádob – 1x modrá na papír (umístit
na náměstí), 2x oranţová na nápojové kartony (umístit bytovky a Daměnice)
- ţádost ZŠ a MŠ Načeradec o schválení provozu v MŠ
- ţádost Lesů ČR k projektu na stavbu „Revitalizace lokality v Zálesí a obnova malé vodní nádrţe“ v
k.ú.Olešná
- program jednání zastupitelstva obce Načeradec dne 1.10.2009 od 18 hodin v Načeradci
- jednostranné zvýšení nájemného pro rok 2010 - navýšení o 3 Kč/m² od 1.1.2010
Rada obce uložila starostovi:
- odeslat do 15. 11. 2009 anketní dotazník Ministerstva kultury na regeneraci MPZ v roce 2010
svolat jednání Správy CHKO Blaník Louňovice pod Blaníkem, Národního památkového ústavu
Praha a Městského úřadu Vlašim, odboru ţivotního prostředí s obcí Načeradec za účelem
sjednocení podmínek stavebních úprav nemovitostí v Městské památkové zóně Načeradec
umístit na internet prodej nemovitosti ve Vračkovicích

Z jednání zastupitelstva obce dne 1. října 2009
Zastupitelstvo obce schválilo:
Smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 595.000 Kč. Poskytovatelem příspěvku je Obec Načeradec,
příjemcem příspěvku je Společnost Crown Resort & Spa Management, s.r.o., Hotel Štamberk,
Pravětice 19. Příjemce vyuţije příspěvek na opravu komunikace na pozemkách č. KN 68/2, KN 1036/1,
225/4 v k.ú. Pravětice. Příjemce příspěvku předloţí poskytovateli vyúčtování do 15.12.2009.
Společnost Crown Resort přispěje částkou 375.000 Kč na opravu komunikace Pravětice – Štamberk.
Přijetí dotace od Svazku obcí EKOSO Trhový Štěpánov ve výši 24200 Kč a její vyuţití; příspěvek bude
pouţit na částečnou úhradu nákladů na opravu (obecního majetku) obecního domku ve Vračkovicích.
Záměr obce Načeradec směnit část pozemku p.č. 2016/1 – ostatní komunikace v k.ú. Horní Lhota za
část pozemku p.č. 1322/2 v k.ú. Horní Lhota.
Získat (koupit) do vlastnictví část pozemku p.č. 1321 v k.ú. Horní Lhota – současná cesta.
Komisi ve sloţení Bráza Ladislav, ing. Postřihač Ladislav, Hlinský Antonín, která ověří účelnost
dopravního značení na místních komunikacích v obci Načeradec.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
Získat do vlastnictví p.č. 928 o výměře 3593 m² v k.ú. Pravětice včetně lesního porostu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci ohledně stavby ČOV a kanalizace v Načeradci.
Informaci ohledně úpravy stavby na náměstí (obchodní dům) a školy v Daměnicích.
Informaci ohledně opravy kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci. Na opravě se podílí obec, církev a
dotace z MPZ.
Informaci ohledně přípravy na zimní údrţbu chodníků a místních komunikací.
Ing. Jiří Jelínek, starosta

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 proběhne 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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Informace obecního úřadu

Svoz velkoobjemného odpadu v Načeradci
Velkoobjemové kontejnery slouţí k ukládání objemných odpadů, které se do běţné popelnice nevejdou,
jako například kusy nábytku, podlahové krytiny apod. Nepatří tam nebezpečný odpad a elektroodpad
(televize, lednice….). Kontejnery nepřeplňujte, ani neodkládejte objemný odpad vedle nich. Po naplnění a
nahlášení bude kontejner odvezen. Většina objemného odpadu se odstraňuje uloţením na skládce.
Stanoviště kontejneru:

1. - 8. října – náves Olešná
15. - 22. října – u Chaloupky

8. - 15. října – náměstí u kontejnerů na PET
22. - 29. října – na bytovkách

Svoz nebezpečného odpadu
Technické sluţby Vlašim
provedou v sobotu dne 7.
listopadu
2009
svoz
nebezpečného.
Sváţeny
budou lednice, mrazáky,
televizory, rádia, oleje,
autobaterie, prošlé léky,
monočlánky,
zářivky,
fotochemikálie,
barvy,
lepidla, ředidla, obaly od
chemie atd.

OBEC

STÁNÍ - MIN.

MÍSTO

ČAS (HOD)

PRAVĚTICE

20

U KONTEJNERU

9,30 - 9,50

DAMĚNICE

20

TEL. BUDKA

10,00 - 10,20

NAČERADEC

15

OLEŠNÁ

10,30 -10,45

NAČERADEC

40

VÁHA AGRODRUŢSTVA

10,50 - 11,30

VRAČKOVICE

20

NÁVES

11,40 - 12,00

HORNÍ LHOTA

20

VÁHA

12,15 - 12,35

DOLNÍ LHOTA

20

ČEKÁRNA

12,45 - 13,05

SLAVĚTÍN

20

U KAPLIČKY

13,20 - 13,40

ŘÍSNICE

20

OBCHOD

13,50 - 14,10

Ţádáme občany, aby nebezpečný odpad předávali v daný čas a na daném místě osobně pověřené osobě,
která zajišťuje svoz, a předání podepsali. Neodkládejte na určených místech předem ţádný
nebezpečný odpad!!!

Informace ZŠ a MŠ Načeradec

Doprava v Načeradci

Počet
Druh vozidla

Ţáci 7. třídy si v rámci environmentální výchovy
zadali úkol – kolik aut a jiných dopravních
prostředků projede naší obcí a znečistí ovzduší?

Motocykl
Osobní automobil
Dodávkový automobil
Nákladní automobil
Nákladní automobil –
klády (plný)
Nákladní automobil –
klády (prázd)
Traktor
Autobus
Jiné
Celkem:

Nejprve jsme si udělali malý průzkum, sčítali jsme
29. 6. 2009 od 9.00 – 10.00 hodin dopravní
prostředky, které projely přes obec.
Byli jsme překvapeni, kolik čárek se nám objevilo
v jednotlivých kolonkách.
Další velké sčítání nastalo v úterý 29.9. Střídali
jsme se ve dvojicích v čekárně od 7 do 16 hodin
a zapisovali čárky za kaţdé projeté vozidlo.
Zdá se vám to málo nebo mnoho? Za 9 hodin
projelo obcí 1490 vozidel.
Ţáci 7. třídy a p. učitelka J. Lorencová
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29.6.2009
9,00 –
10,00
hod

2
115
13
8
13
1
2
154

Počet
29.9.2009
7,00 –
16,00
hod

36
1122
92
109
8
6
79
19
19
1490

Něco z minulosti…………

Vračkovský zvonek a zvoníci
Český rozhlas vysílá kaţdý den v poledne hlas zvonů z kostelů a seznamuje posluchače s jejich historií a
tak jsem se rozhodl seznámit čtenáře s historií malého zvonku ve Vračkovicích. Byl zakoupen od zvonařů
z Prahy v roce 1872 za 23 zlatých, vysvěcen v klášteře v Ţelivě, aby chránil obec proti krupobití. Nesmělo
se s ním zvonit sebevrahům, aby neztratil svoji moc. Ke svěcení jej nesli do Ţeliva čtyři sousedé na
dřevěné tyči na ramenou. Původně byla zvonice na střeše pastoušky, která stála uprostřed návsi. Provaz
od zvonku byl ve světnici, ve které bydlel obecní slouha (pastýř). Mimo pasení dobytka měl povinnost
třikrát denně zvonit. Poslední slouha zemřel asi v roce 1882 a zvonění se ujala Marie Pavlánová,
svobodná teta hajného Josefa Plachého. Hlídal obecní a selské lesy majitelům lesů z Vračkovic a
z Načeradce ve Vračkovském katastru. Zastával funkci obecního posla. Obcházel jen se zprávami, které
občané podepisovali. Ostatní zprávy se uveřejňovaly oběţníkem, který si sousedé předávali. Kousek
pozemku mezi pastouškou a rybníkem uţíval obecní slouha a jmenoval se „slouhovka“. Po smrti obecního
pastýře obec pozemek pronajímala, v roce 1931 jej darovala hasičům na cvičiště a kluci měli fotbalové
hřiště, velkým našim nepřítelem byla okna. Při zvonění proti kroupám se muselo začít zvonit, neţ se mraky
přihnaly nad vesnici. Kdyţ byly jiţ nad vesnicí, tak se zvonit nesmělo, aby se nestrhly. Zvonilo se ve dne i
v noci, neţ se bouře přehnala. Zvoníci seděli v kapličce na lavici a střídali se. V roce 1893 se přihnala
bouře. Zvoník Kubec byl na trhu, zvonil p. Král. Kroupy zničily úrodu a obviňovali p. Krále, ţe zavinil
krupobití tím, ţe začal zvonit dlouho. V roce 1903 se přihnala bouře a kroupy zničily úrodu. Zvoník Kubec
byl jiţ mrtvý, zvonil jeho syn Alois. Začal zvonit včas, ale krupám nezabránil. Po smrti obecního sluhy se
vystřídalo několik zvoníků, Marie Pavlánová, Kubec asi kolem roku 1900. Jeho syn Alois Kubec zvonil aţ
do své smrti do roku 1942. Byl ţenatý šest týdnů. Vrátil se do rodné chalupy čp. 19 k Fialovům jako
výměnkář ke stolu, tam do smrti ţil a pracoval v zemědělství, dělal domácí poráţky a pro celou vesnici to
byl strejda Kubců. Zvonil třikrát denně, poledne a ranní a večerní klekání. Za tuto sluţbu měl za prvé
republiky v obecním rozpočtu celoroční odměnu 50 Kčs. Za zvonění při pohřbu mu platili pozůstalí.
Všechny děti se doma v chalupách narodily a všichni staří v nich také zemřeli a v případě úmrtí se zvonilo
několikrát. Nejdříve ještě před smrtí svolával zvonek sousedy k nemocnému, ţe přišel pan děkan
zaopatřovat poslední hodinku, den před pohřbem, po odzvonění poledne hrana, ta se zvonila dlouho. Před
pohřbem se zvonilo dvakrát. Prvně pro smuteční hosty, aby se šli rozloučit, neţ se bude rakev zavírat. Po
druhé se zvonilo pro všechny, aby stihly vynášení. Při vynášení se s rakví zastavilo ve vchodu do chalupy,
rakev si třikrát zdvihla a poloţila, bylo to rozloučení s chalupou. Pohřební průvod doprovázel zvonek svým
tesklivým hlasem dlouho pod vesnicí. Po smrti strejdy Kubcového zvonil Josef Nygrín. Ten byl hrdý, ţe za
prvé světové války slouţil v Itálii u saperaků. K jejich výzbroji patřila pila a sekyra. Zvonil pět roků. Zemřel
ve věku jednašedesáti let v roce 1947. Po něm nastoupil jako zvoník Karel Filip. Filipovi, jako výměnkáři,
bydleli v Nygrínově chalupě. Anna Brázová zdědila ve Bzové po svém bratrovi chalupu, vyměnila ji za
Nygrínovu a v roce 1965 se odstěhovali z hospody, kde bydleli v nájmu a nastěhovali se do Nygrínovi
chalupy. František Bráza zvonil od roku 1965 do své smrti do roku 1984. Po něm dělal zvoníka Alois Švec
do své smrti do roku 2002. Od té doby zvoní paní Marie Brázová, jediná ţijící postava v tomto vyprávění.
V roce 1884 byla ve Vračkovicích postavena kaplička a zvonek z pastoušky byl na ni přemístěn. Brázova
chalupa čp. 6 má zajímavou minulost. Bývalý majitel Král byl majitelem dost velkého hospodářství a
hospody, hospodářství bylo prodluţené, dluhy přesahovaly cenu majetku a vymyslil řešení. Pořádal
zábavu a při ní během noci s celou rodinou odjel do Ameriky. Účastníci dopili to, co všechno v hospodě
zbylo. Rakouský stát prodal zadluţené hospodářství za knihovní dluh. Věřitelé, kteří neměli své
pohledávky v pozemkové knize, nedostali nic. Nový majitel sbíral léčivé byliny a říkalo se o něm, ţe umí
čarovat. Jeho specialitou bylo odebírat kravám mléko. Jedinou zbraní proti jeho čarování bylo na Velký
pátek ráno ohřát v kamnech ţelezný vahovník do červena a vrazit jej do dřevěné zárubně u dveří u chléva.
Jestli je tento proces účinný proti čarování vyzkoušeno nemám. Z Brázovi chalupy z čp. 6 pocházeli
zvoníci Nygrín Josef, Filip Karel, Bráza František a dosud ţijící paní Brázová.
Jan Doubek, Vračkovice
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Tenisový turnaj
Tenisový turnaj o putovní pohár starosty obce Načeradec
a předsedy TJ Blaník Načeradec proběhl dne 5.9.2009
na tenisových kurtech v Načeradci. Této akce se
zúčastnilo 12 hráčů. Po sehrání všech zápasu kaţdý
s kaţdým ve dvou skupinách bylo sehráno semifinále a
finále. Pořadí: 1. místo Vavera ml., Vavera st.
2. místo Burget ml., Burget st.
3. místo Maceška M., Draţan J.

Fotbal - výsledky
TJ Blaník Načeradec – IV. třída, sk. D
Rk.
Tým
Skóre Body
1. FC Libouň
27: 7 18
2. Tr.Štěpánov B
31: 6 15
3. Hulice
21: 8 15
4. Zdislavice B
16: 11 12
5. D.Kralovice B
15: 10 12
6. Křivsoudov B
13: 15 12
7. Bl. Načeradec 15: 11 9
8. Keblov
16: 16 9
9. Kamberk
10: 15 7
10. Miřetice B
12: 17 6
11. Pravonín B
12: 17 6
12. Vracovice
7: 18
4
13. Louňovice p.Bl. B 5: 21
0
14. Čechtice B
5: 33
0

SK Načeradec – III. třída, sk. B

SK Načeradec – OP – přípravka

Rk.
Tým
Skóre Body
1. SK Načeradec 21: 10 16
2. Křivsoudov
18: 13 13
3. Libeţ
16: 11 12
4. Popovice
19: 12 11
5. Bílkovice
11: 11 11
6. D.Kralovice
12: 11 10
7. Ratměřice
12: 12 9
8. Postupice
18: 17 7
9. Tichonice
8: 10
6
10. Kondrac B
14: 18 6
11. Nesper. Lhota 13: 18 6
12. Velíš
10: 15 5
13. Louňovice p.Bl. 9: 15
5
14. Jankov
6: 14
2

Rk.
Tým
Skóre Body
1. Benešov A
38: 4 13
2. GR. Vlašim A 40: 5 12
3. SK Načeradec 18: 3 10
4. Benešov B
28: 6
9
5. Sedlec-Prčice 16: 8
9
6. FK Bílkovice 17: 15 6
7. Teplýšovice
18: 23 6
8. GR. Vlašim B 10: 51 4
9. Votice
7: 23
3
10. Nespeky
3: 32
1
11. Týnec n/Sáz. 4: 29
0

Více informací na
www.blaniknaceradec.banda.cz
www.sknaceradec.webnode.cz

Benešovská liga v poţárním útoku 2009 - První ročník – informace
Ženy :

18 zúčastněných družstev

Celkem
pořadí

Celkem
SDH

body

1

Načeradec

2

Jiřetice 27.6.2009
Načeradec 8.8.2009
Umís Bo
Umís- Bo
čas
-tění dy Čas
tění
dy

Zdislavice 22.8.2009 Bystřice 5.9.2009
UmísBo
UmísBod
Čas
tění
dy
Čas
tění
y

Všechlapy 26.9.2009
UmísBo
Čas
tění
dy

36

28,11

3

6

21,03

1

10

Všechlapy

35

21,77

1

10

25,21

3

6

3

Tomice - A

23

40,13

4

4

25,63

5

3

4

Bystřice

22

27,11

2

8

27,04

6

2

N
20,9
6
23,8
2
27,8
6

Muži:

0

21,89

1

10

20,83

1

10

1

10

31,23

7

1

21,10

2

8

3

6

22,95

2

8

28,77

6

2

4

4

28,6

6

2

26,07

3
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30 zúčastněných družstev

Celkem

Celkem

Jiřetice 27.6.2009

body

Čas

Umístění

Body

Čas

Načeradec 8.8.2009

Zdislavice 22.8.2009

Umís-tění

Body

Čas

18,93

1
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
SDH Načeradec Vás zve
dne 24.10.2009 od 21,00 h
na taneční zábavu
v tělocvičně ZŠ Načeradec.

Ţivotní jubileum v říjnu oslaví…
13.10.2009 Jarmila Koldová
Pravětice
90 let

K Vašemu významnému životnímu
jubileu srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Prodejci, přijměte pozvání na
VÁNOČNÍ TRHY do NAČERADCE,
které se konají v sobotu
12. prosince 2009 od 10 do 16 hodin na
náměstí.
Stánek Vám zapůjčíme.
Zveme řezbáře, výrobce keramiky, košíkáře,
paličkování, prostě všechny šikovné lidi.
V případě zájmu se informujte na:
Obecní úřad Načeradec –
svecova@naceradec.cz
tel., fax: 317 852 335
pí. Švecová Martina tel.: 732 44 99 78

Sňatek uzavřeli….
25.7.2009 Iva Kotková, Horní Lhota a
Antonín Zajíc, Ctiboř
22.8.2009 Martina Zachardová, Daměnice a
Josef Ţampach, Daměnice

K uzavření manželství Vám přejeme vše nejlepší
na společné cestě životem.
50 let společného
ţivota - zlatou svatbu

Myslivecké sdruţení

oslavili dne 26. září 2009
manţelé Marta a Václav
Smrčinovi ze Slavětína.

Vás zve na

výlov rybníka

dne 24. 10. 2009 od 9,00 hodin

Do dalších společných let
Vám přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Úmrtí

Přijďte se pobavit, posedět a ochutnat ryby a
zvěřinové klobásy z udírny.
Prodej ryb bude uskutečněn u rybníka nebo
od 11,00 do 13,00 hodin v „Myslivně“
Načeradec.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

1.10.2009 Jan Kulich Načeradec
ve věku nedoţitých 104 let

Přednáška

Hledáme pronájem:

Slušná tříčlenná rodina
hledá celoroční pronájem chaty ,chalupy 1-2
místnosti. Zařízení máme. Nebo prostor, stodolu
k uskladnění nábytku + osobních věcí.
Načeradec, Vlašimsko, popř. okr. Benešov mobil
606 891 163 , 776 289 113

Jak pomoci tělu, aby se vyléčilo samo?
V sobotu 17. října 2009 ve Spolkovém
domě sourozenců Roškotových ve
Vlašimi od 13 hodin.
Vstupné 100 Kč. Kontakt: Marie Málková, tel.
774 510 523
Přednášející
MUDr.
Karel
Erben
je
viceprezidentem Svazu pacientů České
republiky a snaţí se prorazit cestu vědeckým
poznatkům, které by lidem umoţnily lépe
pečovat o svoje zdraví a předcházet
nemocem. Cílem přednášky je seznámit
posluchače s nepříliš známými příčinami
civilizačních chorob a homocysteinem – látce,
obsaţené v našich buňkách a mající zásadní
vliv na naše zdraví. Více o tématu přednášky
na www.karelerben.cz .

Nabízíme strom
(pro obce nebo města…):

Obec Načeradec nabízí k odběru
rostlý stříbrný smrk výšky 15 m
s moţností vyuţití jako vánoční
strom k výzdobě náměstí nebo
jiných veřejných prostranství.
Informace:
ING. JIŘÍ JELÍNEK - starosta
317 852 335, mob. 739 471 543

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