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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
 Informace o probíhající výstavbě kanalizace a ČOV Načeradec
 Opakovaně ţádáme občany, aby si v souvislosti s výstavbou kanalizace zajistili na svém pozemku
jeden vývod splaškové kanalizace dle projektu splaškové kanalizace od svého domu (WC, kuchyň,
koupelna). Nesmí být společný s dešťovou vodou. Splaškový vývod bude do nově budované
kanalizace, dešťový do stávající.
 Dále se ve velké míře setkáváme s připlocenými obecními pozemky soukromníky. Toto se týká jak
u starších domů, tak v nové zástavbě. Občané si toto musí dát do pořádku. Odstranit oplocení a
dohodnout se s obcí na vyrovnání vztahů.
 Důrazně také ţádáme občany, kteří vyuţívají obecní pozemky v trase kanalizace na skladování
různých materiálů, aby toto vyklidili a nepřekáţeli firmě Syner v jejich práci.
 Upozorňujeme také občany na uzavření silnice II. třídy od Paláce na Louňovice, kde začnou
výkopové práce od začátku června a bude zde velmi omezen provoz i pro bydlící podél této
komunikace.
 Dále ţádáme občany, kterých se výstavba kanalizace bezprostředně týká, o pochopení a trpělivost
za nepořádek a prašné prostředí, které při takovéto stavbě vzniká. Práce budou pokračovat podle
úseků umoţňujících uzavření alespoň části komunikace. Pro nákladní auta a traktory budou
komunikace v obci uzavírány s moţností objíţděk dle rozhodnutí Dopravního inspektorátu Policie a
Správy a údrţby silnic. Dále ţádáme řidiče, aby respektovali přenosné dopravní značky zákaz
vjezdu, omezenou rychlost a slepá ulice a stavbou projíţděli opatrně a nevířili prach na komunikaci.
Jiří Šanda, místostarosta

 Umístění velkoobjemových kontejnerů pro občany v Načeradci:

od 7. 5. 2010 do 14. 5. 2010 na náměstí
od 14. 5. 2010 do 21. 5. 2010 na bytovkách
od 21. 5. 2010 do 28. 5. 2010 u hřiště
vţdy na místech obvyklých.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro občany k ukládce malého mnoţství objemného odpadu z
domácností. Zakazuje se do kontejnerů ukládat nebezpečný odpad jako např. televize, autobaterie, zářivky,
chemikálie, vyjeté oleje, olejové filtry atd. Dále je zakázáno kontejnery přeplňovat. Maximální ukládky
odpadů v kontejneru musí být pouze do výše roviny horních bočnic z důvodu neznečišťování komunikací
při přejezdové vzdálenosti na skládku v Trhovém Štěpánově.

 Svoz nebezpečného odpadu bude uskutečněn dne 29. 5. 2010 v těchto obcích:
Pravětice
u kontejneru 9,30 – 9,50 h
Horní Lhota váha
12,15 – 12,35 h
Daměnice
tel. budka
10,00 – 10,20 h
Dolní Lhota čekárna
12,45 – 13,05 h
Olešná
na návsi
10,30 – 10,45 h
Slavětín
u kapličky
13,20 – 13,40 h
Načeradec
Agrodruţstvo 10,50 – 11,30 h
Řísnice
obchod
13,50 – 14,10 h
Vračkovice
náves
11,40 – 12,00 h
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!!!
 Volby do PS Parlamentu ČR dne 28. a 29. 5.2010 – další informace
 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny se konají na území ČR v pátek 28. května od 14,00 hodin do 22,00
hodin a v sobotu 29. května od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Místem konání voleb je volební místnost ve
školní jídelně Základní školy v Načeradci čp. 270 pro voliče bydlící v obcích Načeradec, Olešná, Daměnice,
Dolní Lhota, Horní Lhota, Novotinky, Pravětice, Řísnice, Slavětín, Vračkovice, Zdiměřice. Dále zde mohou
volit voliči s voličskými průkazy. Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svou totoţnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo sluţebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Kaţdému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič můţe obdrţet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Okrsková
volební komise je 5-ti členná.
 Svoz voličů bude zajištěn autobusem v pátek 28. května 2010:
Pravětice - 13,35 h, Daměnice - 13,40 h, Slavětín - 13,50 h, Řísnice - 13,55 h, Zdiměřice - 14,00 h, Dolní
Lhota - 14,10 h, Novotinky - 14,15 h, Horní Lhota - 14,20 h, Vračkovice - 14,25 h. Příjezd do Načeradce ve
14,30 hodin – odjezd z Načeradce v 15,15 hodin.
 Voličské průkazy
Obecní úřad vydá voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehoţ stálém seznamu je zapsán,
na jeho ţádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, a do jejich výpisů pro
okrskovou volební komisi. Volič můţe poţádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:
- písemným podáním (dopisem) = v takovém případě musí ţádost obsahovat úředně ověřený podpis
voliče. Toto písemné podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem konání voleb tj . do pátku
21. května 2010 tomu, kdo vede stálý seznam.
- osobně (dostavením se na obecní úřad) do okamţiku uzavření stálého seznamu vedeného obecním
úřadem tj. do středy 26. května 2010 do 16.00 hodin. V tomto případě bude nezbytné sepsat s voličem
stručný úřední záznam a zejména na místě ověřit jeho totoţnost.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem konání
voleb, tj. ve čtvrtek 13. května 2010 předá osobně voliči nebo předá
osobě, která se prokáţe plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
ţádajícího o vydání voličského průkazu anebo zašle jej voliči. Voličský
průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech
voleb do PS Parlamentu ČR v jakémkoli stálém volebním okrsku na
území ČR.



Máte zájem o kominické práce?

V obci budou prováděny kominické práce. Pokud o tyto sluţby máte
zájem, nahlaste se do 14. 5. 2010 na obecním úřadě.

 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznamujeme, že dne 19. 5. 2010 (středa) bude přerušena dodávka
elektřiny v části obce Načeradec, trafostanice u hřbitova (ulice Na Podolí,
Karlovská a část Vlašimské) v době od 8,00 do 11,00 hodin a v době od
11,00 do 15,00 hodin bude přerušena dodávka elektřiny v části obce
Olešná.

 Středisková knihovna oznamuje,
ţe od čtvrtka 13. 5. 2010 budou před knihovnou umístněny vyřazené
knihy. Občané si je mohou zdarma odnést. Jedná se o 350 knih všech
ţánrů, pro děti i dospělé. Knihy budou k dispozici vţdy ve výpůjční dny:
pondělí, čtvrtek 9-11, 12-18 hodin.
Jana Lapáčková
www.knihovnanaceradec.wz.cz, tel. 317 852 139
knihovnanaceradec@tiscali.cz
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V DUBNU 2010
Rada obce vzala na vědomí:
- informace EKO KOMu o změnách v sazbách odměn za tříděný odpad v roce 2010
- oznámení Městského úřadu Pacov o projednání zadání územního plánu městyse Lukavec
- nabídka České pošty na provedení autorizované konverze dokumentů
- zápis z místního šetření za účelem skutečného stavu a vyuţití pozemku ve vlastnictví Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových okolo rybníka Kačína
- návrh Agrodruţstva Načeradec na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Načeradec
- informaci z jednání ohledně opravy varhan a restaurování oltáře v kostele sv.Petra a Pavla v
Načeradci
- zápisy z kontrolních dnů na stavbě „Kanalizace a ČOV Načeradec“
- seznam zaregistrovaných kandidátních listin pro volby do PS Parlamentu ČR
- oznámení Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy o výsledku kontroly přijatelnosti
projektu „Aby nás škola bavila“ a postoupení do dalšího kola procesu hodnocení
- zápis z jednání dozorčí rady EKOSA Trhový Štěpánov
- jmenování zapisovatelkou okrskové volební komise Ing. Blanku Krejčovou
- restaurátorský záměr pana Broţe na vchodové dveře do radnice obecního úřadu
- zprávu Ing. Fuchse ke statice a opravě krovu na kapli P. Marie v kostele sv. Petra a Pavla
- vyhlášení výběrového řízení Pozemkového fondu ČR na nemovitost skladu čp.182 – bývalá
Ţidovská synagoga v Načeradci
- dopis hejtmana Středočeského kraje s informacemi v souvislosti s udělováním dotací
Středočeského kraje a krajského Regionálního operačního programu
- protokol z ústního jednání umístění stavby „Výstavba rybníka Dolní Lhota“ ţadatele p. Ladislava
Heřmánka
- vyúčtování nákladů na zimní údrţbu – 165 tisíc Kč
Rada obce schválila:
- povolení akce ODS a ČSSD v rámci volební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny ČR
- paní Pavlu Bechyňovou, osobu oprávněnou k výkonu územně plánovací činností, aby posoudila
obdrţené ţádosti na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Načeradec podle zákona
č.183/2007 Sb.
- stavební úpravy (osazení topných těles a zakrytí potrubí) v MŠ v Načeradci
- vymalování chodeb ve zdravotním středisku
- podání ţádosti o stavební povolení na stavbu vodovodních řadů v Načeradci
Rada obce uložila starostovi:
- podepsat smlouvu o dílo s firmou SYNER VHS Vysočina a.s. na stavbu „Výstavba vodovodních
řadů Načeradec“
- kaţdý týden kontrolovat stavbu „Kanalizace a ČOV Načeradec“ a podepisovat stavební deník
Rada obce uložila místostarostovi:
- denně kontrolovat stavbu „Kanalizace a ČOV Načeradec“ a podepisovat stavební deník
Ing. Jiří Jelínek, starosta

Načeradští ochotníci bodovali na krajské divadelní
přehlídce / Načeradec, Sadská
Dubnový víkend znamenal pro amatérské divadlo v Načeradci
významný mezník. Zúčastnili jsme se 12. ročníku krajské
soutěţní přehlídky „Klicperovy divadelní dny“ v Sadské. Herci ze
sebe vydali maximální výkony, které byly odměněny potleskem.
Z nedalekého Oseku dorazil i autor komedie Rudolf Trinner. Po
závěrečné oponě následovala diskuse s porotci. Zástupci Svazu
českých divadelních ochotníků ocenili vyrovnanost výkonů
jednotlivých herců, kvalitu jevištní řeči a pěvecké výkony.
Nepadala však jen slova chvály. Určité výhrady byly k výběru
komedie, některým ne zcela jasným dialogům apod. Přesto se
v neděli 18.04.2010 dočkali zaslouţeného uznání Petra Bartoníčková /Nejlepší ţenský herecký výkon/,
Lenka Jedličková /čestné uznání za herecký výkon/ a Jiří Jedlička /nejlepší muţský herecký výkon/. „Je
to ocenění celého souboru. Nejde jen o výkony na jevišti, musíte s tím spojit hodiny příprav, náročné
organizace, a především týmovou práci.“ uvedla k tomu reţisérka představení Marie Čálková
s poukázáním na činnost technického personálu v zákulisí a zázemí vůbec.
Michaela Vlasáková, prezident DS Blaník Načeradec
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BRONZ PRO NAČERADSKÉ, ANEB POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH
Po prvenství v Okresním a Krajském přeboru v Benešově a
Neratovicích čekala kluky z vesnické Základní školy a mateřské
školy Načeradec šachová premiéra na Republikovém přeboru
základních škol a gymnázií ve Vyškově na Moravě. Turnaj se
konal ve dnech 30. aţ 31. 3. 2010 v prostorách hotelu Dukla. Na
podobné soutěţi byli poprvé, hrají závodně teprve 27 měsíců. Dali
si za úkol udrţet startovní pořadí, tedy 11. místo. A světe div se!
Kluci po dvou letech práce na republikové úrovni obsadili 3. místo!
Lukáš Filip, Michal Sibal, Lukáš Svoboda, Patrik Studnička a
Vojtěch Filip - členové druţstva ZŠ a MŠ Načeradec z této
soutěţe přivezli historicky nejlepší umístění – 3. místo. Toto je i
nejlepší výsledek v šachové historii TJ SPARTAKU Vlašim, kde
jsou všichni naši šachisté registrováni. Kluci nejen vzorně reprezentovali naši školu, Obec Načeradec (jejíţ
znak nosili na dresu), ale i svůj mateřský Šachový klub Pravonín, Městský dům dětí a mládeţe Vlašim
(který je materielně zabezpečuje), ale i TJ Spartak Vlašim (kde jsou všichni registrováni) a v neposlední
řadě i svého trenéra Ondřeje Matějovského. Kluci, děkujeme vám!
M. Filipová, upravila Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy

NĚCO Z MINULOSTI…………
Májové věnečky
Mimo pouťových a posvícenských zábav a bálů se pořádaly Májové věnečky. Pořádali je mládenci
s drůţičkami, výjimečně byly dívčí věnečky, které pořádaly jenom drůţičky a sami si vybíraly tanečníky.
Poslední Májový věneček se ve Vračkovicích konal v máji v roce 1952. U Kučerů se sešli mládenci
s drůţičkami, drůţičky si vybraly mládence a připevnily mu kytičku. Bylo to často těţké vybírání. Chtěla,
aby se k ní hodil postavou a nesměl to být ten, s kterým měla známost, podle pověry s ním nesměla jít ani
o věnečku a ani o pohřbu, to by si ji určitě nevzal. Kdyţ se dostavila hudba, nejdříve dostala pohoštění,
potom nastoupila do čela průvodu a za ní ve dvojicích mládenci s drůţičkami. První dvojice nesla věnec
jako symbol počestnosti, v doprovodu hudby odpochodovali do hospody, tam zahajovali kolo a kaţdý
mládenec zatančil se svojí drůţičkou. Věnec se pověsil na stěnu za muzikanty. Symbol počestnosti byl
příčinou velkých bojů, místní mládenci měli povinnost věnec chránit. Bylo by to pro ně veliké poníţení,
kdyby si jej nechali vzít od cizích mládenců. Největší počet bojovníků o věnec byl z Načeradce a Dolní
Lhoty. Načeradští mládenci měli najatého velkého bojovníka Oldřicha Hrdličku, řidiče autobusu. Kritický
okamţik nastal, kdyţ muzikanti odešli na večeři a věnec byl přístupný. Byl na něj proveden útok. Místní
mládenci věnec hrdinsky bránili, v nejtěţší chvíli pomohli hájit věnec tři ţenáči, Křemen František, Švec
Alois a Doubek Jan, věnec byl zachráněn, čest místních mládenců byla zachována a Podblanická kapela
hrála do dne bílého. Poslední píseň zahráli na dvoře při pověšení věnce na hospodu. Stále opouštějí muţi
tento svět mnohem dříve neţ něţné pohlaví. Všichni mládenci, kteří věneček pořádali, jiţ dávno tančí podle
jiné kapely a druţičky jsou ještě čtyři mezi námi, Marie Fialová provdaná Jelínková, Věra Kučerová
provdaná Polívková, Libuše Kučerová provdaná Kosová v Radějově a Jiřina Vosátková provdaná Rychlá
ve Bzové. Věneček skončil a Vračkovské hospodě zbývalo pět roků existence, v lednu 1957, byl v ní
poslední Hasičský bál a koncem roku se přestalo točit pivo. Byl ukončen provoz hospody, ve které bylo za
druhé světové války tolik přísně zakázaných zábav. Na Hlavním nádraţí v Praze se povídalo, ţe v neděli
se bude ve Vračkovicích tancovat. Začátky byly skromné. K tanci i poslechu vyhrával radiogramofon ze
stánku lásky „Na Čápě“ v Benešově. Koupil jej tam hostinský. Obchod zprostředkoval jeho kamarád
Lapáček z Pravonína. Byla to ohromná bedna. Hostinský ji přivezl na trakaři. Jel přes pole, půda byla
zmrzlá, trakař měl špatné pérování, pod přístrojem byl jen kousek slámy a otřesy mu neprospívaly, na
písničky jsme čekali marně, musel nastoupit opravář a potom se tancovalo. Gramofon měl brzy konkurenci.
U Vošických pilně zkoušela Bukovská kapela při petrolejce ve sloţení Vošický, Slunečko, Čáp, Kuklík,
Švec z Vračkovic, vypomáhal Lapáček z Pravonína. Bubeníka Půtu později vystřídal Doubek Adolf
z Vračkovic. Kapela hrála všem účastníkům na přání, účast byla veliká, ze širokého okolí a všechny
vesnice měly sólo. Bylo to pro muzikanty finančně výhodné. Kdyţ vytroubili, všechny slečny plánovaly, pro
kterého půjdou na volenku, ale volenky to nebyly. Kdyţ se na muzikanty zapomnělo, tak se hlásili o své, co
muzikantům patří. Rádi bychom věděli, kdo nám tady zakázal pít. Volenky se vyhlašovaly. Jinak škoda, ţe
od zábav uplynulo téměř sedmdesát roků. V mém věku jiţ paměť selhává a nemohu čtenáře s obsahem
tohoto vyhlašování seznámit. Po Bukovské kapele se zachoval jeden hudební nástroj, buben. Bubeník jiţ
třicetčtyři let bubnuje v jiné kapele a buben odpočívá na půdě v čp. 7.
Jan Doubek, Vračkovice
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TJ Blaník Načeradec - Fotbalový oddíl
– výsledky - jaro 2010
Datum
NE

11.4.2010

Zač.

Domácí

Hosté

Výsled.

16.30

Načeradec

Pravonín B

2 : 2

První jarní kolo v pořadí 16. kolo začalo sousedským derby s
Pravonínem B. Blaník šel do vedení ve 12. minutě po přímém
kopu a hlavičce Dudka. Hosté celý poločas čelili nájezdům
Blaníku, ale ti jen obstřelovali branku Pravonína. Nástup do
druhého poločasu patřil hostům, kdyţ během tří minut srovnali
skóre po hrubce domácího brankáře, který podběhl centr a
důrazný Kozel skóroval do prázdné branky. V 60. minutě
Rambousek tvrdou střelou z penalty, po faulu na Kaltounka,
poslal domácí do vedení, ale hosté byli stále nebezpeční. V 90.
minutě domácí ztratili ve středu pole míč, který zachytil ve
vápně Kozel a po střetu s Rambouskem šel k zemi. Penaltu
proměnil tvrdou ranou Březina. Hosté byli s bodem spokojeni, i
kdyţ před posledním hvizdem rozhodčího kopali ještě roh.
NE

18.4.2010

15.00

Keblov

Načeradec

1 : 2

Hosté začali tlakem a do 15. minuty kopali šest rohových kopů,
ale bez úspěchu. Pak se osmělili i domácí, ale Blaník měl stále
navrch. Do vedení šel aţ 42. minutě po rohovém kopu a střele
Franty Kaltounka. Domácí z protiútoku a rohovém kopu
srovnali skóre, opět po hrubce hostujícího brankáře. Druhý
poločas začali lépe domácí, několikrát ohrozili branku hostů,
ale zde čaroval brankář Tichý, který chytil pět vyloţených šancí
domácích. V 60. minutě opět po rohovém kopu a doráţce
Franty Kaltounka hosté z Načeradce vedli 1:2. Tento stav
vydrţel aţ do konce, i kdyţ domácí měli několik šancí na
vyrovnání. Tím se Blaník vyhoupl na druhé místo v tabulce.
NE

25.4.2010

17.00

Načeradec

Louňovice B

28.4.2010

17,30

Načeradec

Čechtice B

9 : 1

Ve středu 28.dubna se hrálo odloţené 1.jarní kolo. Domácí
začali nátlakem, hosty k ničemu nepustili. První branka padla
po rohovém kopu a hlavičce Michala Rambouska. Domácí se
uklidnili, ale do poločasu se stav nezměnil. Druhý poločas
začal vyloučením hráče hostů za vyraţení míče rukou z
brankové čáry a nařízenou penaltou - 2:0. Z protiútoku a faulu
ve vápně se penalta kopala proti domácím – 2:1. Poté se
domácí rozstříleli a skóre se zastavilo na stavu 9:1.
ST

1.5.2010

17,00

Kamberk

Načeradec

12.5.2010
Marie Kolářová, Řísnice
70 let
20.5.2010
Marie Hloupá, Dolní Lhota
85 let
31.5.2010
Anna Štekerová, Daměnice 85 let

Blahopřejeme.

HUDEBNÍ ODPOLEDNE
Vystoupí nejstarší jihočeská dechovka

BABOUCI
a vlašimská SEBRANKA
V neděli 30. května 2010 od 16,00 hodin
fotbalové hřiště Kollárova ulice Vlašim
přístup i zadním vchodem

Slet čarodějnic v Načeradci

1 : 0

První poločas se hrálo ve středu hřiště bez většího důrazu před
brankou. Nebyl to fotbal, ale nakopávaná a okopávaná. A bez
střel na branku se góly nedávají. Nástup do druhého poločasu
měli domácí, kdyţ z první střely na branku dali gól. Příchodem
V. Jelínka se začalo před brankou hostí jiskřit, dvakrát střílel
hlavičkou vedle, poté se nechal vytlačit z brankové čáry, kdyţ
míč letěl po brankové čáře přes celou branku. Hosté vystřelili
ve druhém poločase nebezpečně pouze z přímého kopu, a
domácí tak uhájili hubené vítězství nad předposledním týmem
tabulky.
ST

Životní jubileum v květnu oslaví…

0 : 0

Hosté začali tlakem, ale bez úspěchu. Pak se osmělili i
domácí, ale Blaník měl stále navrch. Do poločasu ohrozili
hosté branku domácích jen střelou Franty Kaltounka. Ten
jediný měl snahu hrát, chodil do tvrdých soubojů, měnil místo
na hrotu útoku, ale bez efektu. Po tvrdém střetu před brankou
hostí odešel v 60. minutě s trţnou ranou na hlavě. Po jedné
kombinační akci Dudek vsítil branku, ale z ofsajdové pozice. V
posledních deseti minutách měli domácí tři vyloţené šance, ale
minuli branku a tak Blaník byl rád za uhraný bod. Bez pořádné
střely na branku se vyhrát nedá. Blaník si asi vystřílel prach v
zápase s Čechticemi.

Více informací na www.blaniknaceradec.banda.cz
Ing. Jiří Jelínek, výbor TJ Blaník Načeradec

V pátek 30. 4. se na hřišti v Načeradci uskutečnil
slet malých i velkých Čarodějnic, který pořádalo o. s.
Kamarádi Načeradce.
Od 18,00 hodin na hřišti
probíhaly dětské soutěţe, za které děti obdrţely
sladkou odměnu. K tanci i poslechu hrál Josef
Křemen. Očekával se přílet čarodějnic. V 19,30 hodin
vypuklo čarodějnické rejdění a následovalo divadelní
představení
spojené
s tanečním
vystoupením
čarodějnic. Vyvrcholením bylo zapálení ohně a upálení
čarodějnice. Pro všechny bylo připraveno občerstvení
a kaţdý si mohl opéci špekáček na ohni. K dispozici
bylo i dobře chlazené pivo, limo aj.
Akce byla určena všem dětem i dospělým. Snad se
všichni dobře pobavili. Myslíme, ţe se slet čarodějnic
opět vydařil. Děkujeme OBCI NAČERADEC, která
nám umoţnila slet u hřiště a připravit si dříví
v obecních lesích, TJ Blaník Načeradec za
zpřístupnění hřiště a kabin, Martině Ctiborové, Jardovi
Heřmánkovi a Anetě Smetanové za zpracování
divadelního představení a všem ostatním, kteří nám
pomáhali při přípravách.
Martina Švecová, o.s. Kamarádi Načeradce
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

