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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 10. 6. 2010
Zastupitelstvo obce schválilo:
závěrečný účet obce Načeradec za rok 2009 bez výhrad.
15 členů zastupitelstva obce pro následující volební období.
rozpočtové opatření č.2/2010.
prodat pozemek p.č. 638/18 o výměře 54 m², k.ú. Olešná u Načeradce a pozemek p.č. 638/22 o
výměře 12 m², k.ú. Olešná u Načeradce. Kupní smlouvu sepsat s Lubomírem a Olgou Číţkovými,
bytem Petrţílkova 2267, Praha 5. Cena pozemků dohodou.
prodat v k.ú. Daměnice část p.č. 1272/3 v okolí st.p.č.64 Martinovi Řásnému, bytem Mladá Voţice,
s kterým obec sepíše kupní smlouvu. Neprodávat pozemek v šířce 3 m okolo nádrţe. Tuto část
pozemku pronajímat. Geometrický plán nechá vypracovat p. Martin Řásný, bytem Mladá Voţice.
Cena pozemku dohodou.
získat do vlastnictví pozemek p.č. 290/3 (PK) o výměře 1921 m² od vlastníků Beladová Zdeňka a
Belada Jaromír, oba bytem Načeradec 99 pro budoucí vodní zdroj pro obec Načeradec.
získat do vlastnictví pozemek p.č. 801/13 a pozemek p.č. 802/7 v k.ú. Načeradec bezúplatným
převodem podle § 5 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů od Pozemkového fondu České republiky (pozemky u bývalé cihelny v Načeradci).
darovací smlouvu na lesní pozemek p.č. 928 v k.ú. Pravětice zapsaný na LV č. 107. Dárcem je paní
Jana Součková, bytem Ploskovice 64.
kupní smlouvu s Ing. Jaromírem Jantačem, Vlašim na koupi části pozemku p.č. 794/28 v k.ú.
Načeradec o výměře 990 m². Cena dohodou 5000 Kč (pozemek vedle stavby ČOV v Načeradci).
smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000 Kč pro divadelní sdruţení „Blaník“
Načeradec. Příspěvek není účelově určen.
smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000 Kč pro Český rybářský svaz Načeradec.
Příspěvek není účelově určen.
změnu uţívání stavby „Informační centrum Podblanicko“ ve Zdiměřicích na rekreační objekt.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
záměr obce Načeradec prodat cca 20 m² z p.č. stavební 302/1 v k.ú. Načeradec (pozemek za
hasičárnou v Načeradci).
zahájení změny územního plánu sídelního útvaru Načeradec.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu:
dalším jednáním s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o odkoupení pozemku
p.č. 1429/17 v k.ú. Načeradec (zavodněný pozemek okolo rybníka Kačína).

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V ČERVNU 2010
Rada obce vzala na vědomí:
- zprávu o výsledku kontroly Všeobecné zdravotní pojišťovny Benešov
- výsledky rozboru vody v Načeradci – voda je pitná
- informaci Ministerstva kultury ČR k Programu regenerace městské památkové zóny na rok 2010 –
sníţení příspěvku o 15% z přiznané částky 200 tis. Kč
- informaci z 2. 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“ (3.6., 15.6. a 24.6.2010)
- informaci Středočeského kraje Krajského úřadu o ukončení činnosti okrskové volební komise ke dni
16. června 2010
- veřejnou vyhlášku návrhu územního plánu městyse Louňovice pod Blaníkem
- vyúčtování vodného za rok 2009 od VHS Benešov – nedochází ke změně vodného
- prodlouţení uzavírky silnice II/150 na Louňovice pod Blaníkem do 6. 7. 2010
- ţádosti na pracovní místo sociální pracovnice - předáno výběrové komisi
- ţádosti o pozemky na stavbu rodinných domů - předáno k projednání do komise
- informaci o změně zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech od 1.7.2010 (pro ohlašovny, pro
obce)
- oznámení Správy CHKO Blaník o zahájení správního řízení ve věci výjimky stálé zimní údrţby
chemickými prostředky silnic II. třídy na území CHKO
- informaci k dotovanému zaměstnání účastníka kurzu „Integrace v zeleném“ - p. Zdeněk Doubek
- protokol o výsledku kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení Benešov
- informace Městského úřadu Vlašim k volbám do zastupitelstva obce dne 15. a 16. října 2010
- zápis z jednání Svazku obcí EKOSO Trhový Štěpánov
Rada obce schválila:
- doporučení komise na výběr účetní obce – novou účetní bude paní Marie Svobodová
- vyjádření ke stavbě Bioplynové elektrárny Agrodruţstva Načeradec v areálu druţstva
- komisi pro výběr sociální pracovnice v Domě s pečovatelskou sluţbou na uvolněné místo
Rada obce uložila starostovi:
- zahájit správní řízení ve věci kácení stromů rostoucích mimo les
o smrky a bříza na pozemku ţadatele pana Pavla Vanera
- zajistit úkoly dle zákona o volbách do zastupitelstva obce dne 15. a 16. října 2010
Ing. Jiří Jelínek, starosta obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU


Informace o probíhající výstavbě kanalizace a ČOV Načeradec

Orientační harmonogram prací na výstavbě kanalizace v Načeradci (s ohledem na povolené uzávěrky
silnic):
červenec – září 2010
od Paláce na Daměnice
červenec 2010
od Paláce na Slavětín
srpen – září 2010
od Paláce na náměstí, ul. Kučerka
srpen – říjen 2010
Pravoňská ulice



Místní poplatky dle vyhlášky obce

Na základě obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 o místním poplatku na provoz systému shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů vyzýváme občany, kteří nemají za
odpady zaplaceno, aby tak učinili do 30. září 2010.
Jedná se o fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a také fyzické osoby, které mají na území obce
ve vlastnictví stavbu určenou nebo slouţící k rekreaci.
Po tomto datumu budeme nuceni přistoupit k vymahání pohledávky platebním výměrem nebo i soudně.

Opakovaně ţádáme občany, aby nenechávali volně pobíhající psy po veřejných prostranství jako je
sportovní areál, náměstí apod. a řídili se obecně závaznou vyhláškou č. 1/2009.

Středisková knihovna oznamuje, ţe od 26.7. do 13.8. 2010 bude zavřeno – dovolená. Jana
Lapáčková. Informace: www.knihovnanaceradec.wz.cz, tel. 734 362 071, knihovnanaceradec@tiscali.cz

Obvodní lékař MUDr. Sovják oznamuje, ţe v týdnu od 12.7. do 18.7. má dovolenou. Ordinace
v Načeradci bude pouze v úterý 13.7.2010 od 8,00 hod do 12,00 hod (zástup).
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MATEŘSKÁ ŠKOLA V NAČERADCI
Výlet dětí do ZOO
Dne 10.6. 2010 jsme s dětmi navštívili ZOO Jihlava. Na výlet jsme
jeli společně s mateřskou školou Pravonín. Viděli jsme spoustu
zvířátek a nejvíce jsme se zdrţeli u neposedných opiček. V tento
opravdu letní den jsme si pochutnali na osvěţující zmrzlině a i
přes veliké vedro, jsme si odvezli spoustu dojmů i malý suvenýr –
figurku zvířátka.
Pohádková cesta v MŠ
Ve čtvrtek 17.6.2010 čekala na děti „Pohádková cesta“ k
perníkové chaloupce. Pro děti to bylo velké dobrodruţství. Cestou
děti soutěţily a potkaly některé pohádkové postavy. Nejdříve
narazily na spícího čerta, který měl hlad a prosil děti, aby mu
nachytaly rybičky. Kousek dál seděla v trávě Beruška a Ferda
Mravenec. Beruška poztrácela puntíky a tak je děti pomohly najít
a nalepit. U perníkové chaloupky se nejprve nikomu nelíbilo,
protoţe Jeţibába a Jeţidědek hledali něco k snědku, ale kdyţ
řekli dětem, ţe tam mají poklad, který si děti mohou najít a
odnést, přeţily i foto s obyvateli perníkové chaloupky. Po návratu
do mateřské školy jsme si všichni opékali špekáčky a měli jsme
radost z krásně proţitého odpoledne. Nakonec bych ráda
poděkovala Veronice Paýrové, ţákyním deváté třídy Kateřině
Smetanové, Denise Smetanové a rodičům Jarouška Berana,
kteří nám s touto akcí pomohli a propůjčili své tváře pohádkovým
postavám.
Červený den v MŠ
Ve středu 23. 6. 2010 se nám mateřská škola rozzářila červenou
barvou. Všichni jsme přišli oblečeni v červené barvě a s touto
barvičkou jsme si hráli celý den. Všechny činnosti byly zaměřeny
na tuto barvu, děti se naučily básničku o červené barvě,
namalovaly si jahůdku, hledaly červené věci a nechyběla ani
pohádka o Červené Karkulce. Snad se nám podařilo pomoci
všem dětem, kterým se barvička trochu pletla, ţe ji uţ bez potíţí
poznají.
Bc. Jana Smetanová, učitelka MŠ

PRÁZDNINY NÁS VOLAJÍ
Jak neuvěřitelné, opět je tu červenec. Hodně dětí nastoupilo na prázdniny, ale v mateřské škole ještě
nekončíme, provoz poběţí do 9. července.
Školní rok uběhl rychle a nám nezbývá, neţ se za ním jen ohlédnout. Byl to rok bohatý na kulturní akce.
Děti vyslechly mnoho pohádek, ať uţ v ZŠ Načeradec nebo si za pohádkou „vyrazily“do blízké Vlašimi
linkovým autobusem. Měly moţnost se zapojit do soutěţí pořádaných školní druţinou. Téměř kaţdý měsíc
proběhl ve školce jeden barevný den. Celý den se vše zábavnou formou soutěţí a her točilo kolem určené
barvy a děti si ji tak lehčeji uloţily do povědomí. Velmi hezké chvíle jsme všichni proţili v MŠ na karnevalu,
při „Pohádkové cestě“, na školním výletu v ZOO Jihlava. Spoustu legrace jsme zaţili při nacvičování
veřejného vystoupení „Zahradníci“. Vše co se děti v MŠ naučily, předvedly na Vánoční a Rozlučkové
besídce.
Informace rodičům přicházely nejenom od učitelek, ale také z www.zsnaceradec.cz nebo z nástěnek a
vývěsek v MŠ. Mateřská škola se zapojila do vánoční a velikonoční prodejní výstavky.
V lednu proběhl v ZŠ Načeradec zápis. Proto se také naše škola musí se sedmi předškoláky rozloučit.
Od září nastoupí do1. třídy Eliška Šindelářová, Markétka Paýrová, Aneţka Hradecká, Anička Vránová,
Honzík Doubek, Lukášek Bráza a Zdeněček Cirhan.
Zápis do mateřské školy proběhl v březnu. Do školky se zapsalo 20 nových dětí. Od této doby bylo
jasné, ţe je nutné otevřít další třídu. Ve školce proběhly různé úpravy, bylo nutné vymalovat horní podlaţí,
ze spojovací chodby vznikla jídelna a šatna pro druhou třídu, také nový vstup do zahrady, nyní zbývá ještě
poloţit novou podlahovou krytinu do těchto místností a vše vyzdobit. Chceme, aby se děti vrátily do
útulného prostředí a nové děti si dobře zvykly.
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V letošním školním roce se do třídy v přízemí pořídil nový nábytek, nové varhany a CD přehrávač.
Různé pomůcky si školka opatřila z peněz získaných na prodejních výstavkách.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem rodičům za dobrou spolupráci, jmenovitě pak p.Paýrové,
Vávrové, Čechové, Dvořákové za pomoc při prodejních výstavkách, Fišerovům za bohatou nadílku
sladkostí a nápojů ke Dni dětí , Beranovům, Katce a Denise Smetanovým za pomoc při organizování
Pohádkové cesty, Sdruţení Kamarádi za sladkosti na soutěţe pro děti. A v poslední řadě patří dík ZŠ
Načeradec za dobrou spolupráci a našemu zřizovateli obci Načeradec za vylepšení prostředí pro děti.
Přeji všem dětem klidné a slunečné prázdniny, rodičům pevné nervy a zaměstnancům mateřské školy
pěknou dovolenou a těším se na další školní rok 2010 – 2011.
Jaroslava Koubíková , zástup.řed.školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC
Den rekordů
Ţáky 2. stupně čekal 29.6. „Den rekordů“. Změřili síly v různých dovednostních disciplínách: vylévání vody
z láhve na čas, skok z místa, vytrvalost v drţení kolíčků, stavba věţí z kostek, podlézání pod tyčí atd.
Někteří ţáci překvapili svými výkony nejen paní učitelky, ale zajisté i sami sebe.
I kdyţ se Nám konec školního roku vydařil, přesto se všichni těšíme na odpočinek o prázdninách.
Za Školní druţinu M.Zhorná

Toulky s písničkami po Čechách a Moravě
Předposlední školní den strávili ţáci MŠ a 1. stupně ZŠ
Načeradec netradičně.
Místní paní učitelky, ve spolupráci s o. s. Klub Ráchel,
připravily vystoupení plné písniček a scének. Ţáci tak
„procestovali“ prostřednictvím lidových písniček všechny kraje
naší vlasti a dozvěděli se mnoho zajímavostí z naší historie.
Prvňáčci Nám scénkou o Praotci Čechovi vysvětlili, jak vznikl
název naší země, druháci Nás provedli krajem Boţeny Němcové.
Cestovní kancelář „Zlatíčka tour“v podání 3. třídy Nám nabídla
několik tipů na výlety v západních Čechách, 4. třída sehrála
poutavou scénku o Janu Husovi a 5. třída Nám odhalila tajemství
Štramberských uší…..
Vystoupení se velmi vydařila a přispěla tak k příjemnému ukončení školního roku.
Za první stupeň:J.Svobodová, M.Ctiborová, L.Jedličková

Slavnostní zakončení školního roku 2009/2010
Ve středu 30. června 2010 byl slavnostně ukončen tento školní rok v tělocvičně školy za účasti
pozvaných hostů – starosty Načeradce Ing. Jelínka, starostů okolních obcí, pana faráře Marcela Timka,
zástupkyně pro mateřskou školu Jaroslavy Koubíkové. Při tomto slavnostním ukončení byla vyhodnocena
celoroční práce ţáků školy.
K dnešnímu dni má škola 127 ţáků ( 50 dívek a 77 chlapců). Všichni ţáci prospěli, s vyznamenáním 65
ţáků, t. j. 51%, 30 ţáků bylo hodnoceno čtyřkami. Písemná pochvala na vysvědčení byla udělena 25
ţákům za výbornou reprezentaci školy v soutěţích, za sběr druhotných surovin a za příkladný přístup
plnění školních povinností. Na školní tabuli cti bylo navrţeno 17 ţáků: 1. třída – Martin Jankásek, Adéla
Borková, Magdaléna Vašíčková; 2. třída – Kateřina Svobodová; 3. třída – Pavel Duda, Nikola Dýcková,
Kateřina Janoušová; 4. třída – Jan Ctibor, Aneţka Kopáčová, Jakub Starec; 7. třída – Valérie Dědková,
Marek Sibal, Martin Vacík; 8. třída – Martin Švec; 9. třída – Michal Sibal, Kateřina Smetanová, Kateřina
Zemanová.
Mimořádných úspěchů při reprezentaci školy v soutěţích dosáhli ţáci: 3. místo v celorepublikové
soutěţi ZŠ v šachu získali Michal Sibal (9. tř.), Lukáš Filip (9. tř.), Lukáš Svoboda (9. tř.), Patrik Studnička
(8. tř.), Vojtěch Filip (6. tř.); v okresním kole soutěţe Mladý zahrádkář druhé místo získal Tomáš Hlinský (6.
tř.); mladší ţákyně zvítězily v okresním kole zdravotní soutěţe ČČK a v krajském kole se umístily na 5.
místě (Kateřina Čechová, Tereza Brázová, Dominika Hamerníková, Jana Havelková, Veronika Přibylová);
ţáci 7. třídy – Tygři – se umístili na 5. místě v soutěţi Svět kolem nás. Za aktivní činnost po celou dobu
školní docházky a za reprezentaci školy budou odměněni tito ţáci 9. třídy – Lukáš Filip, Michal Sibal,
Kateřina Smetanová, Lukáš Svoboda, Kateřina Zemanová.
Podle vlastního školního vzdělávacího programu probíhala výuka v 1. aţ 3. ročníku a v 6. aţ 8. ročníku.
V únoru jsme ve spolupráci s o. s. Kamarádi zorganizovali masopustní průvod obcí zakončený
vystoupením ţáků na náměstí. V průběhu školního roku jsme realizovali různé projekty: Vánoce (zvyky a
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tradice, zpěv koled – KLUB RÁCHEL), Velikonoce (zvyky a tradice Velikonoc, Velikonoční výstava), Zdravé
zuby (preventivní program zaměřený na zdraví a hygienu), Toulky s písničkami po Čechách a Moravě
(hudebně vlastivědný pořad pro MŠ a 1. stupeň), Den myslivcem (beseda o přírodě pro ţáky 4. a 5. třídy,
návštěva lesa), EUDAP (program v oblasti prevence negativních jevů mezi ţáky pro 6.- aktivně zapojeni, 7.
a 8. třída zapojena pasivně), ESKALÁTOR (testování čtenářské gramotnosti v českém jazyce a testování
znalostí v anglickém jazyce ţáků 4., 6. aţ 9. třídy), KALIBRO (testování znalostí ţáků 5. a 9. třídy z
českého jazyka a matematiky), Detektivem v lese (pozorování v přírodě pro 6. a 7. třídu), Peníze
(seznámení ţáků 6. třídy s pojmy souvisejícími s penězi), EVVO (sčítání dopravních prostředků v
Načeradci pro 7. třídu), JMELÍ (Přírodopis – ekosystémy), Koráby na světových oceánech (objevné plavby
– 7. třída), Naše obec (historie obce, návštěva knihovny, beseda – pro 7. třídu), Dobrých přátel není nikdy
dost (program v oblasti prevence ve spolupráci s okolními školami – pro ţáky 8. třídy).
Ţáci se zapojují do různých krouţků pod vedením pedagogických pracovníků a pana faráře: počítače,
florbal, sportovní hry, německý jazyk, anglický jazyk, sólový zpěv, turistický krouţek, keramika, výtvarná
dílna, cykloturistický krouţek, náboţenství. Se ţáky pracovali i členové jiných organizací v krouţku
divadelním, šachovém, fotbalovém, rybářském, včelařském, mysliveckém a hasičském. Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem, kteří se ţákům ve svém volném čase věnují.
Se základní školou se rozloučí ţáci 9. třídy:
Blaţek Ondřej, Borek Matěj, Brýlová Andrea, Deré Martin, Filip Lukáš, Holý Štěpán, Jindra Martin,
Kakosová Alena, Kosnerová Kateřina, Marešová Lucie, Neprašová Blanka, Sibal Michal, Smetanová
Denisa, Smetanová Kateřina, Svoboda Lukáš, Trojan Tomáš, Zemanová Kateřina, Ţjačík David. 9 ţáků
půjde studovat na střední školy s maturitou, 9 ţáků je přijato na střední odborná učiliště.
Blíţí se období letních prázdnin a doba zaslouţeného odpočinku pro naše ţáky i učitele. Přesto i v
období dovolené se naše kolegyně paní učitelka Mgr. Marie Fišerová zúčastní čtrnáctidenního výukového
kurzu ve Velké Británii. Získala grant, udělený Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy v
rámci Programu celoţivotního učení Comenius, který je zaměřen na školní vzdělávání. Přejeme jí mnoho
úspěchů ve vzdělávání.
Na závěr přeji všem hezké proţití období dovolených a prázdnin.
Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy

NĚCO Z MINULOSTI…………
Obecní samospráva a stavební akce v Načeradci za posledních osmdesát roků
Pokračování…….
Na konci druhé světové války, v dubnu 1945, byli z Načeradce zatčeni a odvezeni do koncentračního
tábora v Terezíně občané pan Klokočka starosta, pan Polívka obecní tajemník, pan Bureš obecní úředník,
pan Chalupa správce lihovaru, pak Klenka správce Dětského domova a pan Hubička poštovní úředník. Po
zatčení starosty pana Klokočky se musel této funkce ujmout jeho náměstek pan Jan Zamrzla, spravoval
obec v roce 1945. Od roku 1945 do roku 1946 byl předsedou MNV ředitel školy pan František Postřihač.
Od roku 1946 do roku 1954 byl předsedou MNV pan Alois Podmajerský. Bylo vydláţděno náměstí a část
ulic kostkami, rozšířeno prameniště vodovodu ze Zámečníkového lesa. Pan Jindřich Dvořák byl předsedou
MNV od roku 1954 do roku 1961. K základní škole byla přistavěna tělocvična, vybudována v akci Z, která
vyţadovala velkou pomoc občanů odpracováním mnoho brigádnických hodin bez nároku na mzdu a
mnoho občanů místních i z okolí. Velikou zásluhu na této stavbě měl ředitel školy pan František Postřihač.
Mimo zajišťování prací na stavbě se staral také o dopravu. Vedl Kampeličku, to byl peněţní ústav, který
podporoval zemědělce. Pamatuji, ţe zemědělcům do Vračkovic daroval secí stroj a rozmetadlo umělých
hnojiv. Kdyţ poţádal zemědělce o navezení písku ze řeky z Louňovic a kamen ze Ţernávky na stavbu,
s koňskými potahy vyjeli zemědělci z Načeradce a Vračkovic všichni.
Slavnostní otevření tělocvičny se konalo v roce 1958, na slavnosti účinkovala dechová hudba mladých
muzikantů z Mladé Voţice, kterou řídil kapelník pan Rašek, byli to jeho učedníci. Dnes by se mladým tato
hudba asi nelíbila. Za velké zásluhy na této stavbě se pan ředitel velkého vděku nedočkal. Pan Dvořák byl
posledním představitelem obce s částečným úvazkem. Na radnici byl tajemník, a předseda na úřad
docházel určité hodiny.
Od roku 1961 do roku 1971 byl předsedou MNV pan Josef Šimon, první předseda s plným úvazkem.
Velkým úkolem v tomto období bylo vybudování koupaliště v akci Z. Velkou výhodou této akce bylo, ţe je
vzali za své sokolové a sportovci, sehraná parta mladých nadšenců, která se v budoucnu těţko objeví.
V sobotu před slavnostním otevřením, které se konalo v roce 1968, se v tělocvičně pořádala zábava, na
které hrála kapela ČKD Trakce řízená kapelníkem panem Surým. Kapela hrála na slavnostním otevření
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v neděli odpoledne. Pozváni byli pánové Dubček a Smrkovský, účast přislíbili, ale pro zaneprázdnění se
omluvili. Po projevech na zakončení slavnostního otevření koupaliště, v něm nedobrovolně vyzkoušeli
koupání pan předseda MNV Šimon a pan Jiří Kulich. Hudebníci se při hraní chladili tím, ţe stáli
v brouzdališti.
Od roku 1971 do roku 1986 byl předsedou MNV pan Rudolf Pavelka. V tomto období bylo nutné
realizovat tři stavby v akci Z. Benzinová čerpací stanice, mateřská škola a hasičská zbrojnice. Předseda byl
často nemocný a na tyto akce bylo nutné zajistit velký počet občanů a odpracovat mnoho brigádnických
hodin bez nároku na mzdu, na zajištění brigád se podílelo několik funkcionářů. Zajišťování stavby
benzinové čerpací stanice se ujal ing. Ladislav Postřihač, zajišťování brigád místopředseda MNV a NF pan
Ladislav Bráza. Láďa tragicky zahynul a stavby Hasičské zbrojnice se nedoţil. O účasti na brigádách jsme
jednali se všemi organizacemi i s jednotlivci, aţ na malé výjimky, jsme se setkali s ochotou přijít a pomoci.
Občas, se ozvala připomínka „stavte nákupní středisko“, stavba hasičské zbrojnice, byla vyvolaná, nejdříve
se musela postavit nová, rozbourat stará a potom stavět nákupní středisko. Na stavbě mateřské školy a
hasičské zbrojnice pomáhali také občané z okolí. Stavba mateřské školy začala s velkým zpoţděním, ve
volebním programu je měla Načeradec ve stejném termínu, jako několik obcí, a tam stavby končily a
Načeradec ještě neměla stavební povolení. Benzinová stanice byla otevřena v roce 1975, mateřská škola
v roce 1978 a hasičská zbrojnice byla otevřena v roce 1984 při oslavě 100 let od zaloţení hasičského
sboru. Hasiči z Načeradce, měli největší podíl, na stavebních pracích hasičské zbrojnice.
Od roku 1986 byl předsedou MNV pan Jaroslav Kout ze Slavětína. Byl prvým předsedou, který nebyl
Načeradským rodákem a posledním předsedou MNV před Sametovou revolucí. Po roce 1989 byl prvním
starostou aţ do roku 1994, ale o tom bude článek o dvacetiletém starostování. V roce 1984 byla otevřena
nová hasičská zbrojnice, byla do ní přemístěna hasičská technika a mohla být zahájena příprava staveniště
pro stavbu nákupního střediska. Bylo nutné rozbourat dům pana Viléma Tichého, starou hasičskou
zbrojnici, garáţ na autobus, dům pana Matějovského, herce Národního divadla, Bednářův dům, ve kterém
se vystřídalo několik institucí, hostinec, Kampelička, stanice VB, knihovna, Občanská záloţna a cukrárna.
Byla zasypaná studna, ve které ukončil ţivot pan Ladislav Svoboda, měsíc leţelo jeho tělo v chladné vodě,
neţ bylo vyzdviţeno a pohřbeno. Stavba nákupního střediska byla prováděna s velkými potíţemi, chyběly
pracovní síly a materiál. Uvaţovalo se se zbouráním továrního komína, štěstí, ţe k tomu nedošlo, nebyl by
to vhodný materiál. Do Sametové revoluce byla hrubá stavba před dokončením. Bylo provedeno odbahnění
rybníka Kačína, o kterém se jednalo několik let, a byly obavy, ţe je v něm munice z druhé světové války.
Odbahnění rybníka Podsady bylo zahájeno.
Bylo zajištěno lešení na opravu věţe kostela, stavba lešení a omítka ZŠ, výměna parket v tělocvičně,
provedeny omítky v kabinách u koupaliště proveden výběr pozemku na skládku odpadu. Jako v minulosti
bylo pokračováno v dodávání dřeva na topení důchodcům s dovozem zdarma. Za topnou sezónu obdrţelo
dřevo třicetsedm důchodců a Ti nejméně schopni práce dostali dřevo nařezané. Při jedné dopravě jsme
měli menší nehodu, v noci napadl sníh, vezli jsme valník louče paní učitelce Volšické, traktoristou byl pan
předseda, u Zámečníků na dvoře bylo všechno pokryté sněhem i septik pokrytý prkny. Traktor snad
zázrakem přejel, ale vůz klesl, na pomoc přijel pan Švec se zemním strojem, největší potíţe byly s lanem.
Ochotná paní učitelka se správnou češtinou nabídla: mohu Vám nějak pomoci; odpověděl jsem, můţete,
jděte kousek dál, abyste se také nenamočila. 20.12.1989 byl přepaden a na následky zranění zemřel pan
arciděkan Antonín Konopišstký, rodák z Velíše, nastoupil do Načeradce v roce 1937, jako dvacetisedmiletý,
jako administrátor Načeradské farnosti.
Starostové a předsedové MNV obce Vračkovice, za 50 roků její samostatnosti.
Od roku 1914, do roku 1919, byl starostou pan Antonín Maceška, čp. 4
Od roku 1919, do roku 1931, byl starostou pan Antonín Doubek, čp. 33
Od roku 1931, do roku 1938, byl starostou pan Josef Křemen, čp. 11
Od roku 1938, do roku 1945, byl starostou pan Alois Švec, čp.15
Od roku 1945, do roku 1946, byl předsedou MNV pan Josef Váša, čp. 31
Od roku 1946, do roku 1949, byl předsedou MNV pan František Zhorný, čp.14
Od roku 1949, do roku 1952, byl předsedou MNV pan Bohuslav Jelínek, čp. 37
Od roku 1952, do roku 1554, byl předsedou MNV pan Josef Zeman, čp. 30
Od roku 1954, do roku 1964, byl předsedou MNV pan Josef Váša, čp. 31
Jan Doubek, Vračkovice
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SPORT

Reprezentace naší obce sportovci
Sportovci v Načeradci nás dobře reprezentují ve všech soutěţích. Do vyšší soutěţe postupují fotbalisté i
tenisté TJ Blaník Načeradec. Fotbalisté se po několikaletém snaţení o postup do vyšší soutěţe na
Pelhřimovsku a dvouletém účinkování ve IV.třídě na Benešovsku konečně dočkali postupu do III.třídy
okresu Benešov, i kdyţ je to postup ze druhého místa. Na druhém místě ve III.třídě skončili také fotbalisté
SK Načeradec a na třetím místě v okresním přeboru za Benešovem a Vlašimí přípravka SK Načeradec. V
okresním kole poţárního sportu skončili hasiči z Daměnic na druhém místě. Všem sportovcům děkuji za
reprezentaci obce a přeji mnoho dalších úspěchů.
Ing.Jiří Jelínek,starosta obce

Tenisté postupují
Jasným vítězem Krajské soutěţe dospělých smíšených druţstev v tenisu se stal tenisový oddíl TJBlaník
Načeradec a zajistil si postup do III. třídy
Všechny utkání vítězné nad: Kavalier Sázava 9 – 0, Sokol Ondřejov 8 – 1,TK Hrušov 8 – 1, Meteor
Stříbrná Skalice 8 – 1, TK Týnec nad Sázavou 7 – 2, Sporttenis Poříčí nad Sázavou 8 – 1, TO Junior
Benešov 8 – 1. Devadesát procent setů skončilo 6 : 0 nebo 6 : 1.
Tenisový oddíl věří, ţe ani příští rok neskončí jinak neţ vítězstvím a zajistí si postup do II. třídy a budou
dobře reprezentovat Načeradec v krajské soutěţi Středočeského kraje.
Přibyl Václav, tenisový oddíl

TJ Blaník Načeradec - Fotbalový oddíl – výsledky - jaro 2010
Datum

Zač.

Domácí

Hosté

Výsled.

NE

6.6.2010

17,00

TJ Libouň

Blaník Načeradec

0 : 4 (0:1)

NE

13.6.2010

17,00

Blaník Načeradec

Sokol Miřetice B

6 : 0 (1:0)

NE

20.6.2010

17,00

Sokol Křivsoudov B

Blaník Načeradec

2:5 (1:3)

TJ Blaník Načeradec - Nej, nej, nej v sezóně 2009/2010
nejlepší docházka na trénink (jaro) - Josef Jelínek - 19 tréninků / z 21
nejvíce startů - Josef Jelínek, Michal Rambousek - 26 zápasů / z 26
nejvíce odehraných minut - Josef Jelínek - 2340 minut / z 2340
největší výhra - Blaník - Čechtice B - 9 : 1
největší prohra - Trhový Štěpánov B - Blaník - 5 : 2
nejlepší střelec - Zdeněk Bednář - 16 branek
nejvíce ţlutých karet - Tomáš Holý - 7 karet
www.blaniknaceradec.banda.cz

II. ročník letního turnaje
TJ Blaník Načeradec pořádal dne 26.6.2010 II. ročník
letního turnaje v malém fotbale na hřišti v Načeradci.
Přihlásilo se 12 týmů. Turnaj vyhrál tým Bohemians
(dorostenci Vlašim), ve finále porazil Starou Dámu
(Rambousek Michal, Dudek Ivo, Roque, Pavelka Petr a Tuca)
3:1. Třetí skončili Kladruby.
Vyhlášeni byli: nejlepší střelec – Pavelka Petr 14 gólů
nejlepší brankář - duo z týmu Bohemians,
průměr pod 1gól na zápas.
Turnaj probíhal od 10 do 16.30. Pořadatelé byli spokojeni s
účastí, počasím a přístupem týmů.
Poděkování patří:
sponzorům (Zdeněk Smetana – uhlí,písky , Hospoda na
Rynku Načeradec, Blaník Načeradec, Ivoš Dudek, Adidas
outlet store), rozhodčím (p.Krejčí Načeradec, p. Brabenec
Velíš), divákům, Milanu Jelínkovi za přípravu občerstvení,
fotbalovému oddílu Sokol Pravonín za zapůjčení branek,
Fandovi Tichému a Zdeňku Peškovi za transport branek.
František Kaltounek ml., pořadatel

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ţivotní jubileum v červenci oslaví…
23.7.2010

Anna Fialová

Daměnice

85 let

Blahopřejeme.

Úmrtí
11.6.2010

František Procházka Daměnice

ve věku nedoţitých 86 let

INZERCE:

Prodáme dvě stavební parcely (každá zhruba 2000 m²) vhodné pro chaty, rodinné
domky nebo malý kemp v Dolní Lhotě, u rybníka. Cena k jednání 350 Kč/m². Kontakt na
majitele: 602359140 nebo 724893268.
 TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - pergoly, altány, ploty, podbíječky, postele, zahradní nábytek
atd. TEL. 739 766 051.

OBEC NAČERADEC přijme
SOCIÁLNÍ PRACOVNICI s nástupem od 1.8.2010.
Bliţší informace na tel. č. 317852335 nebo osobně. Přihlášky zasílejte na adresu:
Obecní úřad Načeradec, Načeradec 152 do 14.7.2010.

Český rybářský svaz Načeradec pořádal dne
6.6.2010 Dětské rybářské závody. Soutěţe
se zúčastnilo 29 dětí. Sponzorem soutěţe
byl Sellier&Bellot Vlašim věcnými dary.
Pořadí: 1. Jakub Chrpa, 2. Jan Poustka,
3. Tomáš Vosátka

Za obsah odpovídá rada obce. Neodpovídá za formulace autorů. Sestavili: Ing. Jiří Jelínek, Martina Švecová.
E-mail obec@naceradec.cz, tel. 317 852 335,mob. 734 362 070, www.naceradec.cz
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