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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
 Informace o probíhající výstavbě kanalizace a ČOV Načeradec
Stavbu provádí firma SYNER VHS Jihlava, která vyhrála výběrové řízení. Dne 2. 3. 2010 ji bylo
předáno staveniště. V obci vytyčuje geodet trasu stavby kanalizace. Vyřizují se povolení vstupu do
komunikací.
V minulých Načeradských novinách jsme uvedli, aby občané, kteří neoprávněně pouţívají
veřejné prostranství, tento prostor vyklidili. Ulehčí tím práci firmě při výstavbě. Ţádáme občany, kteří
parkují na místních komunikacích, aby zde neparkovali, budou tudy projíţdět i autobusové spoje.
Vlastníky nemovitostí žádáme, aby dešťovou vodu svedli do dešťové kanalizace nebo na svůj
pozemek. Dále ţádáme občany o překontrolování odpadů, dešťová voda nemůţe jít do čistírny odpadních
vod!!! Výstavba kanalizace by měla být ukončena v červnu roku 2011. Výstavba začala v místní části
v Olešné. Postupuje se zatím po místních komunikacích. Začíná se budovat čistička odpadních vod, došlo
k uzavření části Podolí. S výstavbou kanalizace v jednotlivých ulicích Vás bude firma SYNER včas
informovat.
 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010
Dne 5. února 2010 vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 37/2010 Sb. volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 28. května a sobotu
29. května 2010. Volič, který se nebude zdrţovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných
ve dnech 28. a 29. května 2010 ve volebním okrsku v místě trvalého pobytu, můţe hlasovat za podmínek
stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, o volbách do Parlamentu na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území
České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Starosta obce stanovil pro výše uvedené
volby jeden okrsek, na adrese Načeradec 271 (ZŠ Načeradec). Další informace k volbám zjistíte na
internetových stránkách www.mvcr.cz/volby.aspx.
 O situaci na silnicích Načeradec – Vračkovice a Načeradec – Pravětice je jednáno s firmou Správy
a údrţby silnic Benešov. Dále je jednáno o opravách silnice Slavětín – Řísnice.
 Přes velikonoce došlo k odcizení kontejnerů. Byla nahlášena ztráta v Daměnicích a na hřbitově
v Načeradci. Žádáme Vás o spolupráci při hledání viníka. Děkujeme.
 Vzhledem k výše uvedené situaci se rada obce rozhodla o umístění popelnicových nádob do
místních částí obce Načeradec. Postupně budete všichni osloveni.
 Kontejnery na velkoobjemový odpad budou v Načeradci umísťovány v měsíci květnu. Včas Vás
budeme informovat na úřední desce nebo na internetových stránkách.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 11. BŘEZNA 2010
Zastupitelstvo obce schválilo:
 Vyvěsit záměr na prodej části pozemku p.č. 302/1 v k.ú. Načeradec o výměře cca 20 m² (pozemek za
hasičárnou).
 Získat do vlastnictví obce část pozemku p.č. 794/28 v k.ú. Načeradec o výměře 1000 m². Tento
pozemek získat od vlastníka Ing. Jaromíra Jantače, bytem Severní 990, Vlašim za odhadní cenu.
Pozemek se nachází u budoucí čistírny odpadních vod.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
 Ţádost společnosti BENZ s.r.o Suchdol o odkoupení části pozemku p.č. 1754/19 o výměře 596 m²
(část pozemku – příjezdové cesty u čerpací stanice).
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 Obec má zájem odkoupit pozemek p.č. 270 v k.ú. Načeradec kde se nachází pramen pro posílení
vodních zdrojů v Načeradci.. Současný majitel Jan Král, Načeradec pozemek nechce prodat ani
směnit, pouze pronajmout.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:
 Dále jednat s majitelem pozemku p.č. 270 v k.ú. Načeradec o získání do vlastnictví obce.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V BŘEZNU 2010
Rada obce vzala na vědomí:
protokol o předání staveniště stavby „Kanalizace a ČOV Načeradec“ stavební firmě SYNER VHS
Vysočina a.s.
metodiku č. 1 pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
oznámení Městského úřadu Vlašim, odboru výstavby, o zahájení stavebního řízení víceúčelového
společenskokulturního centra Načeradec (přestavba obchodního domu)
územní souhlas Městského úřadu Vlašim, odboru výstavby, s přípojkou nn pro víceúčelové
společenskokulturní centrum Načeradec
roční vyúčtování zpětného odběru elektrozařízení firmy Asekol Praha
ţádost pana Švece o zřízení kabelové přípojky nn pro stavbu informačního centra ve Zdiměřicích
zápis z valné hromady svazku obcí BENEBUS
nabídky od třech firem na akci „Výstavba vodovodních řadů Načeradec“
ţádost pana Svobody o projednání se Správou a údrţbou silnic opravy silnice ze Slavětína na
Řísnici
rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje – zrušení rozhodnutí správního orgánu ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les pro pana Luboše Kotka v Horní Lhotě
výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2009
Rada obce schválila:
smlouvu o smlouvě budoucí s firmou Telefonica O2 na zřízení věcného břemene při přemístění
telekomunikačního zařízení v k. ú. Načeradec u firmy Recta
výběr firmy pro vybavení dvou učeben v Základní a mateřské škole.
smlouvu s Pečovatelskou sluţbou okresu Benešov na rok 2010
ţádost Správy a údrţby silnic Benešov a souhlasné stanovisko k prodeji pozemku p.č.699/2 v k. ú.
Olešná
výběrovou komisi pro výběr dodavatele na stavbu „Výstavba vodovodních řadů Načeradec“
hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Načeradec za rok 2009 – přebytek do rezervního fondu
výběr dodavatele firmu SYNER VHS Vysočina a.s. na stavbu „Výstavba vodovodních řadů
Načeradec“
Rada obce neschválila:
moţnost pořízení spisové sluţby dle výzvy 06 vypsané pro obce s rozšířenou působností Vlašim
Rada obce uložila starostovi:
podepsat Majetkovou a provozní evidenci za rok 2009 s VHS Benešov
podepsat Dohodu s Úřadem práce Benešov na veřejně prospěšné práce
podepsat smlouvu s firmou Lesy Dolejš na lesní práce v obecních lesích
Ing. Jiří Jelínek, starosta
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Vybrali jsme…..z internetu (24.3.2010)

ŘIDIČI U NAČERADCE TOPÍ AUTA V ASFALTU
Načeradec - Silnice II. třídy číslo 127 vedoucí z Vračkovic do
Načeradce je v havarijním stavu. Tento týden tam dokonce uvízl
kamion. Zapadl do rozbité části vozovky.
„Správa silnic druhý den trochu to bláto, co bylo na vrchu, vybagrovala
a navezla na místo nějaký štěrk,“ popsal další postup Správy a údržby
silnic Benešov starosta Načeradce Jiří Jelínek. Doplnil, že nebezpečná
místa SÚS označila a v pětikilometrovém úseku snížila rychlost na
třicet kilometrů v hodině.
Celou situaci ještě zhoršilo zavedení mýtného na dálnicích. Řidiči
kamionů si jízdou po této komunikaci zkracují cestu z Plzně na
Pardubice, i když tato vozovka není na tak nadměrné zatížení přizpůsobena.
„Správa a údržba silnic to zde stejně jenom zazáplatuje,“ dodal zklamaně starosta Načeradce Jiří Jelínek.
Kdy tedy SÚS Benešov silnici kompletně opraví? Vrchní cestmistr Michal Schuster na takovou otázku sice
odpověděl, nechtěl však být citovaný.
Pst! Proto jen mezi námi. Kraj na to nemá peníze.
Zdroj: http://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/ridici-u-naceradce-topi-auta-v-asfaltu20100324.html

INFORMACE ZE ZŠ
Ke dni 1. 4. 2010 došlo ke změně telefonních čísel do školní jídelny
734 362 075 a do mateřské školy 734 362 072. Pevné linky byly zrušeny.
Projektový den 7. třídy
Ve čtvrtek 25.3.2010 probíhala výuka v 7. třídě formou projektového dne „Koráby na světových oceánech“.
Ţáci se rozdělili do dvou týmů a vylosovali si funkce na
plachetnici – kapitán, 1. důstojník, kormidelník, kuchař, plavčík a
posádka. A pak celé dopoledne plnili úkoly spojené s plavbou lodě.
Ozdobili si trička motivy kormidla, kapitáni zjišťovali podle
zeměpisných souřadnic, kde je cíl plavby, 1. důstojníci vytvářeli
lodní deníky, kormidelníci vypočítali délku plavby v námořních
mílích, kuchaři sestavili jídelníček ze „surovin“, které ţijí nebo rostou
na ostrově.… Všichni společně sestavili „Desatero pro námořníky“.
Pak uţ jen nakreslili mapu ostrova, vyluštili tajenky kříţovek a
lušťovky, napsali vzkaz trosečníka do lahve (to kdyby ztroskotali),
vymysleli 10 slov v domorodém jazyce, vyplnili list o objevných
plavbách – a byl tu konec poslední hodiny a tím i naší plavby.
Projektový den se opravdu povedl.

Turistický kroužek
V sobotu 27.3.2010 se vydalo šest „dálkoplazů“ s paní učitelkami
Janou Švárovou a Jitkou Lorencovou na pochod „Povidlový koláč“.
V 7 hodin jsme odjeli z Louňovic autobusem do Benešova,
vyzvedli si mapu a popis trasy a vydali se na trasu 7 km přes Černý
les a Konopiště. Naštěstí nám přálo počasí, cesta příjemně utíkala,
zastavili jsme se u výběhu zvířátek, na Konopišti jsme se pozdravili
s medvědem Kazimírem a v cíli nás čekal koláč (tvarohový i
makový), diplom a tombola. Do Načeradce jsme se vrátili příjemně
unaveni po 12. hodině.

Sběr hliníku
V základní škole Načeradec i letos probíhá sběr hliníku, který můţete odevzdávat do 20. dubna 2010 paní
uč. Lorencové.
Jitka Lorencová, učitelka Základní školy Načeradec
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NĚCO Z MINULOSTI…………
Pouťové atrakce s hudbou
Dvě významné pouti jsou jiţ minulostí. Svatováclavská v Lukavci a poslední pouť v Pacově nás upozorňují, ţe
končí období krásných slunečných dnů a brzy nastane doba dětských radovánek a dříve narozeným vrásky na
čele. O hezkých Načeradských poutí jsem v minulosti psal. Máme dva kostely a dvě pouti. Malý kostel
zasvěcen Panní Marii, pouť k němu je jako prvá a má pohyblivý termín, koná se za tři týdny po Velikonocích a
ty se konají první neděli po jarním úplňku. Druhá pouť má pevný termín, na sv. Petra a Pavla, 28. června.
Posvícení je druhou neděli v září, není to vhodný termín, podzimní práce jsou v plném proudu a husy ještě
nejsou vykrmené. Mnohem lépe jsou na tom v místech, kde slaví Martinské posvícení, polní práce končí, husy
jsou vykrmené, je čas na pohodlné obírání do zlatova opečené husy a o pěkné hodince posedět se sousedy u
dobrého piva. Pokusím se seznámit čtenáře s dvojicí, která vyhrávala poutníkům při jízdě na kolotoči před
sedmdesátipěti lety, neţ ovládlo svět techno, které tak blahodárně působí na sluch, zvláště dříve narozeným.
Pan Pech byl harmonikář a paní Hábichová, zpěvačka a bubenice. Pan Pech ovdověl a paní Hábichová
ovdověla a spojili svoje ţivoty i podniky. Paní Hábichová byla statná ţena, s červeným šátkem uvázaným na
babku, náušnice s velkým průměrem, byla po celý den plně pracovně vytíţená. S velkou dámskou kabelou
obešla sedačky, vybrala jízdné, zkontrolovala, jestli jsou všichni jezdci řádně připoutání řetízky a dohlédla na
kluky, jestli se správně střídají. Jediným točičem byl pan Robert Justic, jeden chudý ţid v Načeradci. Většina
kluků si svezení na kolotoči odpracovala. Za tři točení bylo jedno svezení. Kdyţ paní Hábichová všechno
zkontrolovala, zazvonila na zvonec, to bylo znamení, aby se roztáčel kolotoč a nastoupila k bubnu. Pan Pech
spustil vyhrávání na harmoniku, paní Hábichová zpěv a bubnování. Měli široký repertoár, některé skladby si
ještě pamatuji:
„V Táboře, na dvoře u sedláka, hádaly se báby o vojáka, voják praví: holky neperte se, tu máte kalhoty,
rozdělte se.“
„To se mi na mojí staré líbí, boty si prodala, bosa chodí, sukni má za kafe zastavenou, nohy si nemyla, co je
se mnou po ránu, polévka nešmakuje, hrnečky od kafe vylizuje, kdyţ přijdu z hospody u nás je bál, tančí mi po
zádech, on umdlévá.“
„Má milá rozmilá, já jsem hasičem. Ty mi nesmíš tykat ani ve všední den. Holka neznámá, dej mi na drama,
bych si zakouřit moh, aţ si zakouřím.“
Paní Hábichová na konec písně občas zamávala paličkami proti panu Pechovi a pohrozila mu: „Ty kluku
zrzavá, ochlastaná.“ Pan Pech byl menší postavy, nepatrně přivřených dobráckých očí, na výhrůţky svojí
partnerky oči ještě přivřel a mírně se pousmál. Za druhé světové války k nám přijel kolotoč poháněný
elektrickým motorem. Byl postaven u Khůnů a mohlo tam dojít k váţnému úrazu. Ozubená kola byla špatně
zakryta, mladíkovi, který kolotoč obsluhoval, zachytily ozubená kola kabát, rychlým pohybem kabát svlékl a
úrazu zabránil. Do jedné krasavice z Hábichovi rodiny se zamiloval jeden místní mládenec. Ke sňatku
nedošlo, snad se obával kočovného ţivota málo soukromí v maringotce.
Pouti a posvícení se
ve
většině
rodin
neslaví, přátelé se
nenavštěvují,
není
čas, kdyţ se některá
návštěva objeví, hlásí
se
ve
dveříchspěcháme.
V minulosti děti i mladí
poslouchali vyprávění
starších, dnes by to
pro ně bylo zabité
nedělní
odpoledne.
Doufejme, ţe všichni
brzy zbohatneme a
budeme mít chvíli
času na pár slov se
svými
blízskými
s vypnutými
mobily.
Dnes
mobilujeme
v sedě, ve stoje, v
leţe, v chodu.
Jan Doubek, Vračkovice
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SPORT
TJ Blaník Načeradec
Tenisový oddíl

Fotbalový oddíl - rozlosování jaro 2010
Datum
NE 11.4.2010
NE 18.4.2010
NE 25.4.2010
ST 28.4.2010
NE 2.5.2010
NE 9.5.2010
SO 15.5.2010
ST 19.5.2010
NE 23.5.2010
NE 30.5.2010
NE 6.6.2010
NE 13.6.2010
NE 20.6.2010

Začátek
16.30
15.00
17.00
17.30
17.00
17.00
17.00
17.30
17.00
17.00
17.00
17.00
14.00

Domácí
Blaník Načeradec
Keblov
Blaník Načeradec
Blaník Načeradec
Kamberk
Blaník Načeradec
Dolní Kralovice B
Trhový Štěpánov B
Blaník Načeradec
Blaník Načeradec
FC Libouň
Blaník Načeradec
Křivsoudov B

Hosté
Sraz/Odjezd
Pravonín B
15.45
Blaník Načeradec
13.45
Louňovice B
16.00
Čechtice B
16.45
Blaník Načeradec
16.00
Vracovice
16.00
Blaník Načeradec
15.00
Blaník Načeradec
16.00
Zdislavice B
16.00
Hulice
16.00
Blaník Načeradec
15.45
Miřetice B
16.00
Blaník Načeradec

Po
dlouhé
závodní
odmlce přešel tenisový
oddíl Blaník Načeradec od
1. 1. 2010 z rekreační
činnosti na závodní. Začíná
ve 4. třídě dospělých ve
skupině F Středočeského
svazu ve sloţení 4 muţi a 2
ţeny na 9 zápasů.
Reprezentovat
nás
budou:
Lubomír
Zejda,
Pavel Přibyl, Daniel Zach,
Tomáš
Vymazal,
Petr
Kmoch, Miroslav Zach,
Šárka Fernonsová, Lucie
Více informací na www.blaniknaceradec.banda.cz
Přibylová, Věra Zachová a
Ing. Jiří Jelínek, výbor TJ Blaník Načeradec
Martina Lukášová.
Rozlosování: – začátek vţdy v 9,00 hodin:
1. kolo
- sobota
1. května
Blaník Načeradec – Kavaliér Sázava
2. kolo
- sobota
8. května
Týnec nad Sázavou – Blaník Načeradec
3. kolo
- sobota
15. května
Blaník Načeradec – Sporttenis Poříčí nad Sázavou
4. kolo
- sobota
29. května
TO Junior Benešov - Blaník Načeradec
5. kolo
- sobota
5. června
Blaník Načeradec – Sokol Ondřejov
6. kolo
- sobota
19. června
Meteor Stříbrná Skalice – Blaník Načeradec
7. kolo
- sobota
26. června
Blaník Načeradec – Hrušov B
Pavel Přibyl, předseda tenisového oddílu TJ Blaník Načeradec

SK Načeradec – oddíl kopané
Muţi SK Načeradec byli po podzimu na 3. místě tabulky III. třídy sk. B, okr.BN. Začátkem února začali
trénovat na UMT v Praze. Mimochodem nájemné je zde 800 Kč,- coţ je o 400,- Kč niţší neţ v Načeradci, a to
je ještě v ceně osvětlení! Muţstvo odehrálo 5 přátelských zápasů – Sokol Písnice 4:4 (Postřihač 2x, Ţůrek 2x),
Sokol Zdislavice 1:5 (Holuj), Sokol Košetice 2:3(Holuj, Postřihač), Start Lukavec 6:4 (Postřihač 3x, Říha, Holuj,
Potůček), všechno jsou účastníci soutěţí okresního přeboru. Na závěr naši fotbalisté změřili síly s Ml. Voţicí
(1.B-třída) a zvítězili 2:1 (Suchopar, Potůček). V muţstvu došlo pouze k několika málo změnám. Odešel L.
Soukup – hostování Blaník Načeradec. Přišli Potůček – hostování z Graffinu Vlašim a Pejša ze Sokola
Tichonice. Bohuţel se nám nepovedl přechod z umělé na přírodní trávu a jarní sezonu jsme zahájili
propadákem na hřišti posledního Jankova. I přes tuto blamáţ se chceme pokusit i nadále okupovat přední
příčky tabulky.
Přípravka SK na rozdíl od muţů trénování vůbec nepřerušila. Kluci se scházeli pravidelně kaţdé úterý a
pátek v tělocvičně. Náš tým si zahrál celkem na 12 halových turnajích. Bilanci máme díky spolupráci
s Lukavcem velmi, velmi dobrou. Nejhůře fotbalisté skončili na 4. místě (v Říčanech a v Humpolci). 2x byli 3.
(Sezimovo Ústí, Vlašim) a 2x obsadili 2. místo (Ţirovnice, Soběslav). Z vítězství se mladí fotbalisté radovali
celkem 6x (!) –3x v Říčanech a 1x ve Zruči n. Sázavou, v Soběslavi a v Sezimově Ústí. Nejlepším halovým
střelcem byl Kocour, trefil se 41x, Postřihač 33x, Zvára 21x, Hanousek 20x, Křemen 8x a Štyx 6x. Na turnajích
nastoupili Šonský, Matoušek, Zamrzla, Křemen, Starec, Hlinský, Mišoň, Švec, Zvára, Štyx, Šteker, Hanousek,
Kocour, Tillinger, Vlk a Postřihač. Největším záţitkem byl pro
kluky lednový přátelský zápas se Spartou Praha v nafukovací
hale na Strahově. Hrálo se 3x 20´ a ještě po 40´ byl stav 0:0.
Nakonec Sparta vyhrála 3:0… V tabulce OP - přípravky jsou kluci
po podzimu na 2. místě, se ztrátou 2 bodů na Benešov. 1
Mistrovský zápas hrajeme 11.4. v Týnci nad Sázavou. Doma
hrajeme o týden později proti Nespekům. Přijďte se podívat.

Více na www.sknaceradec.webnode.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v dubnu oslaví…
5. 4. 2010
15. 4. 2010
25. 4. 2010

Jiří Švára
Jarmila Metznerová
Marie Šmídová

Načeradec
Načeradec
Dolní Lhota

70 let
85 let
80 let

Blahopřejeme….
50 let společného života - zlatou svatbu
OSLAVÍ DNE 23. DUBNA 2010 MANŢELÉ

EVA A LADISLAV LÖBLOVI Z NAČERADCE.

DO DALŠÍCH SPOLEČNÝCH LET VÁM PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ
A SPOKOJENOSTI.

KOUPÍM:
Lanové systémy
LESAN 50,
ALPMOBIL.
Informace:
Jiří Ebenhóh,
Trhové Sviny,
tel: 739 059 596.

NABÍZÍM:
Jana Klimpellová,
Horní Lhota nabízí
prodej kuřic.
Více informací na tel.
č. 607 767 654.

MASÁŽE
Regenerační a masážní služby
v pohodlí a teple Vašeho domova…
Nabízím: klasickou masáž, havajskou
masáž, masáž lávovými kameny,
indickou
antistresovou
masáž,
breussovu masáž, dornova metoda
Možnost dárkových poukazů.
Jana Kubecová (roz. Janoušová,
Daměnice) Objednávka na tel.
737 771 794

Občanské sdruţení
Kamarádi Načeradce
Vás
zve na

SLET ČARODĚJNIC
dne 30. dubna 2010 od 18 hod. na hřišti
v Načeradci.
Čeká Vás: hudba, slet (šou) čarodějnic,
zapálení ohně.
Občerstvení zajištěno.

Za obsah odpovídá rada obce. Neodpovídá za formulace autorů.
Sestavili: Ing. Jiří Jelínek, Martina Švecová.
E-mail obec@naceradec.cz, tel. 317852335, www.naceradec.cz
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