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Práce budou pokračovat od Paláce na Daměnice a od Paláce do Olešné.
Zdrţení nastalo na křiţovatce u Paláce, kde bylo nutno jít do 5-ti metrové hloubky a narazilo se na
tvrdou skálu a rozmačkané kanalizační potrubí, které je nutno vyměnit včetně původního vodovodního
řadu.
Další vícepráce nastaly v zatáčkách u „Nové hospody“, kde se musí také vyměnit původní rozmačkané
kanalizační potrubí.
Ţádáme opakovaně občany, aby měli trpělivost a chápali v souvislosti se stavbou, ţe není moţné udrţet
bezprašnost a hluk, i kdyţ je to nepříjemné kaţdému.
Jiří Šanda, místostarosta

Vandalismus
Nebuďte lhostejní k akcím „naší mládeţe“, která nám
ničí náš veřejný majetek. Během července zničila na hřišti
v Načeradci ochranné sítě za brankami a okolo pláţového
volejbalu, sítě v brankách, volejbalové sítě a střechy
střídaček. Škoda na zařízení je 20.000 Kč. Bylo podáno
trestní oznámení na neznámého pachatele Policii ČR,
která věc řeší.
Další vandalský „kousek“ se někomu povedl tím, ţe
urazil nos na soše sv. Jána na náměstí v Načeradci.
Obracíme se opět na spoluobčany, aby si všímali a nebyli
lhostejní k dění v obcích, obzvláště mládeţe, kteří se nudí
a baví se tím, ţe něco zdevastují.

Hřbitov není skládka
Kontejner na hřbitově slouţí k ukládání odpadu ze
hřbitova,
není
určen
k
ukládání
domovního,
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. K tomu jsou
určeny jarní a podzimní svozy. Přistiţení viníci budou
pokutováni. Nebuďte lhostejní k nezodpovědnému
počínání „spoluobčanů“. Nebo se vám takovéto smetiště
líbí?
Ing. Jiří Jelínek, starosta

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V ČERVENCI 2010
Rada obce vzala na vědomí:
- rozhodnutí Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství, o úplných
uzavírkách silnice II/137 (na Daměnice) a III/1288 (na Slavětín)
- rozhodnutí Městského úřadu Vlašim, odboru ţivotního prostředí, a vydání kolaudačního souhlasu
„Základní technická vybavenost Načeradec – dešťová a splašková kanalizace a vodovodní síť“
- zápisy z kontrolních dnů na stavbě „Kanalizace a ČOV Načeradec“
- výroční zprávu CHKO Blaník Louňovice pod Blaníkem
Rada obce schválila:
- pronájem kolny v areálu bramborárny v Řísnici
Rada obce uložila starostovi:
- zajistit úkoly dle zákona o volbách do zastupitelstva obce dne 15. a 16. října 2010 a do senátu
Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 40 - Kutná Hora
Ing. Jiří Jelínek, starosta obce

Sraz Lhot a Lehot
Letošní sraz Lhot a Lehot, v pořadí jiţ 30., se konal
v Tvaroţné Lhotě od 2.7. do 4.7. 2010. Jiţ tradičně se jej
účastní občané Horní Lhoty a ani letošní rok nebyl
výjimkou. Jedna velká změna se ale udála, po dlouhé
době jsme nevyrazili autobusem, protoţe jsme se
obávali, ţe bychom nebyli v dostatečném počtu. Vyrazili
jsme tedy v autech, první a největší vlna se na cestu
vydala ve středu 30.června, další postupně přijíţděli a
nakonec nás z Horní Lhoty a blízkého okolí bylo více
neţ 40.
Tvaroţná Lhota, letošní hostitel, je obec s cca
900 obyvateli nacházející se na jihovýchodní Moravě
nedaleko státních hranic se Slovenskem v okrese
Hodonín. Ves je roztaţena do 1,5 kilometru podle silnice
v poměrně velkém svahu. Na okolních kopcích se
samozřejmě pěstuje i víno a návštěvníci sjezdu měli
moţnost jej ochutnat v mnoha stáncích či přímo ve vsi ve
sklípcích, stodolách, garáţích.
30. ročníku Srazu Lhot a Lehot ve Tvaroţné Lhotě
se zúčastnilo celkem 66 Lhot, z toho 6 jich bylo ze
Slovenské republiky. Nejpočetnější delegace přijela z
Hroznové Lhoty a to v počtu 134 účastníků. Celkový
počet účastníků (dle prodaných vstupenek), se zastavil
na čísle 2601. Délka programu trvala úctyhodných 60
hodin. Vypilo se 163 sudů 11°piva a 60 sudů limonády.
Při společném pojídání koláčků se vytvořil rekord, bylo
snědeno 2000 koláčků. V „Tvaroţce“ byla vytvořena 3
hlavní centra a kaţdý si z bohatého programu mohl
vybrat podle svého gusta. V sobotu tradičně proběhly
různé soutěţe, slavnostní průvod a představení obcí. V
neděli byl hudební program aţ do večera a protoţe na
následující dny připadly svátky, někteří se zdrţeli v
Tvaroţné Lhotě aţ do úterka. Během horkého počasí
mnozí z nás vyuţili moţnost stráţnického koupaliště,
navštívili zámek ve Stráţnici, nebo podnikli jiné výlety.

Důležité bylo, že jsme všichni potkali staré známé,
poznali jsme nové a pěkně strávili několik dní. Příští rok
zavítáme na Slovensko do Mnichovy Lehoty, která leží
nedaleko hranic. Doufejme, že se sejdeme opět v hojném
počtu.
Jiří Jelínek ml.
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NĚCO Z MINULOSTI…………
Starostové
Po čtyřicetipěti létech, byly po sametové revoluci pověřeny správou obcí obecní řady a prvým starostou,
od roku 1990 do roku 1994 byl pan Jaroslav Kout. V tomto období bylo dokončeno odbahnění rybníku
Podsada, stavba nákupního střediska, vybudována skládka odpadu, u cihelny, fasáda věţe u kostela,
fasáda základní školy, výstavba kabin u koupaliště, dokončena stavba hasičské zbrojnice, postavena
trafostanice u nákupního střediska pro potřebu obecního úřadu, byl zakoupen traktor s vlakem, nakládač,
nákladní automobil Avia. Jako sluţba pro občany Načeradce a okolí - výkup padaných jablek. Provedena
část kanalizace na Podolí pro nové rodinné domy a MŠ, rekonstrukce veřejného osvětlení i v obcích,
komunikace na Podolí a k „Soukupovům“.
Pan Jiří Šanda byl starostou v Načeradci od roku 1994 do roku 2006, od roku 1904 byl nejdéle ve funkci
starosty. Za jeho působení, v této funkci, byly provedeny tyto stavební akce:
V roce 1995 byla zakoupena administrativní budova Zemědělského druţstva a začalo se s její přestavbou
na základní školu. Byla provedena rekonstrukce střechy, vnitřku celé budovy, zateplení a dostavba
tělocvičny. Slavnostní otevření nové školy se konalo v roce 1998, v budově je umístěno zdravotní středisko
a pošta. Budova staré školy byla prodána podnikateli panu Volšickému za předpokladu, ţe budou
vytvořena nová pracovní místa, o které je v našem kraji nouze, začala výstavba na nových parcelách.
Z kulturních památek byly opraveny hodiny na radnici, kaplička sv. Tadeáše, kaplička v Horní Lhotě,
oprava hřbitovní zdi a oplocení zdi u kostela, byla opravena Solnice, zeď u kostela, nová dlaţba u kostela
a schody u kostela, oprava kapličky ve Vračkovicích, oprava třinácti kapliček Kříţové cesty, restaurována
socha sv. Jana u pomníku padlých, byla restaurována cenná památka Načeradský misál. Získány zpět
obecní lesy od Lesů ČR. Elektrické zvonění v obcích, údrţba komunikací, rekonstruována komunikace
z náměstí k Paláci ze ţulových kostek na asfalt a část chodníků, poloţen nový povrch na silnici Slavětín Horní Lhota, provedena oprava komunikací Zdiměřice, Řísnice, Mraviště, Bozejny, Pravětice, Dolní Lhota a
Novotinky. Vysázení alejí v Louňově, Kapličkách, k Pravěticům, Mravišti, Pravonínu. Byla provedena
revitalizace potoka Brodce a vybudován nový rybník „Obecník“. V roce 2005 provedena výstavba domu
s pečovatelskou sluţbou v areálu Mateřské školy, v domě je devět bytů pro seniory a byla zavedena
Pečovatelská sluţba. Bylo vybudováno nové fotbalové hřiště, hřiště na pláţový volejbal, tribuna a dětské
hřiště, se starým se příznivci sportu rozloučili 25. 6. 2005. Staré zdravotní středisko bylo přestavěno na
byty. Provedena výměna vodovodního potrubí v Kučerce a Horní Lhotě. Postavena nová autobusová
čekárna na náměstí. Byl zakoupen malý traktor na sekání trávy a prohrnování, hasiči: v Načeradci obdrţeli
hasičské auto TATRA a pro hasiče v Daměnicích a v Horní Lhotě byly zakoupeny stříkačky PS 12.
K novým parcelám zavedena voda, kanalizace, elektřina a veřejné osvětlení. Pro potřebu obecního úřadu
zakoupen osobní automobil Felicie. Na hřbitově vydláţděny hlavní pěšiny, vybudováno parkoviště pro
osobní automobily, opravena márnice a vybudována kolumbária. Darem byl získán dům a pozemky po
paní Maceškové ve Vračkovicích. Zavedeno ověřování podpisu a listin (vidimace a legalizace).
Od roku 2006 dosud je starostou v Načeradci pan Ing. Jiří Jelínek, rodák z Horní Lhoty. V tomto období
se dosud provedly tyto akce:
Výstavba Dětského hřiště v Horní Lhotě, po vichřici byla opravena střecha na zdravotním středisku. Ve
Vračkovicích vyvrácená lípa padla na budovu „Parlamentu“, poškodila střechu, stropy a vchodové dveře.
Padla druhá lípa, byly vysazené 1. 5. 1932. Byla provedena rekonstrukce celé budovy, nová vazba, krytina,
nové stropy, izolace obvodových zdí, podlahy, výměna oken, venkovní i vnitřní omítky, tato akce je před
dokončením. Byly provedeny opravy hasičských zbrojnic, v Načeradci výmalba, v Horní Lhotě oprava
vnější omítky, ve Vračkovicích nová elektroinstalace, vnitřní omítky, nová betonová podlaha, nová střešní
krytina, v Pravěticích nová betonová podlaha. Opravena zastřešení a nová fasáda na radnici,
rekonstruovány vnitřní prostory radnice. Opravena kaple panny Marie k Louňovicům, poloţen nový povrch
silnice kolem kostela, na Vrance a v Horní Lhotě. Započato se stavbou základní technické vybavenosti pro
nové rodinné domy ve směru na Horní Lhotu. Vymalován kostel sv. Petra a Pavla v Načeradci. Byly
opraveny místní komunikace, v Daměnicích, v Pravěticích, z Pravětic na Štamberk a k nové bytové
výstavbě.
Jan Doubek, Vračkovice
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Hospodaření na vesnici za prvé republiky
Celková výměra půdy se rozdělovala na tři díly. Jedna třetina polí byla oseta ţitem a menší výměrou
pšenice, té se v našem kraji nedařilo, jedna třetina ovsa a jedna třetina brambor a jetele. Postřiky se
neprováděly. Se setím jařin se začalo, aţ kdyţ se objevovala tráva, která se při přípravě půdy k setí
poranila, a oves ji předběhl. Po druhé se poranila tráva, kdyţ oves klíčil a zavláčel se, do poloviny výměry,
se jako podsev zasel červený jetel a druhá polovina na brambory pro příští rok. K jeteli se přihnojovalo
struskou, byla ve stokilových pytlích. Nepřítelem ovsa byla ohnice, proti ní se pouţíval vápnodusík, ohnici
zničil, ale jako dusíkaté hnojivo podporoval odnoţování a stébla byla slabá a obilí poléhalo. Kdyţ byl
příznivý rok, sekal se na podzim strnišťák ke krmení. Brambory se nesázely celé. Z velkých brambor se
lţící vykrajovaly očka, na mlatě se z nich dělala slabá vrstva, aby oschly, čerstvě nakrájené se před
sázením prosypaly popelem, kdyţ klíčily tak se vláčely, zaorávaly rádlem a dvakrát oorávaly, o mandelince
se začalo mluvit aţ v padesátých létech. Mnohem vyšší výnos při sklizni brambor byl p a dvakrát oorávaly,
o mandelince se začalo mluvit aţ v padesátých létech. Mnohem vyšší výnos při sklizni brambor byl
z přivezených z vyšších poloh, vyměňovali jsme je ve Slavětíně. Staří hospodáři dodrţovali termín pro setí
ozimů týden před Václavem a týden po Václavu, selo se většinou ţito a málo pšenice. Dodrţoval se asi
tento osevní postup ţita a pšenice po jeteli a bramborách, malý kousek ţita po ječmenu, ale to dávalo malý
výnos. Z jara se sel oves po ţitě a brambory po polovině plochy po ovsu a na druhé polovině byl jetel, ten
se opakoval na stejném poli za šest roků. Zasel se malý kousek máku, jeho pěstování bylo na ruční práci
náročné. Nejdříve hospodář vyšintoval mák mezi řádky a potom nastoupily plečky s makovými motyčkami,
mák vyplely a jednotily. K svačině měly velké makové buchty, čtyři na pekáč. Umělá hnojiva se pouţívala
v malém mnoţství, nebylo to z důvodů ekologických, o ekologii se tehdy ještě nemluvilo, ale finančních. Ve
mlýnech byly reklamy na Chilský ledek. „Chilský ledek, kdo jej seje, tomu štěstí přeje, obilí má dost, mlynáři
i sobě pro radost.“ Pole se hnojila kaţdé tři roky. Po posekání ţita mezi řadami panáků se podmítalo a sela
se strnisková směska, musela být zaseta alespoň jeden den v červenci, kdyţ byl příznivý rok, sekala se ke
krmení, kdyţ málo vyrostla, zaorala se jako zelené hnojení. Zemědělci chovali vysoké stavy dobytka,
hodně slámy se zkrmovalo a přede ţněmi byl nedostatek steliva. Chalupníci lesy neměli, v panském lese
poráţeli dřevo za chvoj. Většina majitelů lesa před ţněmi hrabala v lese jehličí, na pile se poznalo dřevo,
jestli pochází ze selského nebo panského lesa, v selském se vyhrabovalo jehličí a v panském bylo hrabání
zakázané, aby měl les dostatek hnojiva. V panském lese rostlo dřevo mnohem rychleji, roční přírůstky byly
velké. Hektarové výnosy byly nízké, ţito málo přes 20 q, oves 25 q, ječmen 30 q, ale dával málo slámy,
ceny obilí byly velmi nízké, ţito 60 Kčs za 100 kg, oves 50 Kčs za 100 kg, brambory v době největší krize
12 Kčs za 100 kg. V roce 1933 se v Německu uchopil vlády nacizmus a bylo veřejným tajemstvím, ţe se
schyluje k válce. Všechny státy přestaly vyváţet obilí a dělaly zásoby, v roce 1936 stouply ceny obilí, ţito
se prodávalo 1q za 90 Kčs. Odměna za mletí byla v penězích nebo v měřičném.
Jan Doubek, Vračkovice

Obvodnílékař
lékařMUDr.
MUDr.Sovják
Sovjákoznamuje,
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máod
od9.8.
9.8.2010
Obvodní
2010 do 22.8.2010 dovolenou.
dovolenou. Ordinace
Ordinace
Načeradcinebude.
nebude.Zástup:
Zástup:MUDr.
MUDr.Polívková,
Polívková, Tovární
Tovární ulice,
ulice, Vlašim
Vlašim aa MUDr. Ţideková, Praţská 2189,
v vNačeradci
Benešov.
Benešov.
SPORT

6. ročník turnaje dvojic v plážovém
volejbale
se konal dne 31.7.2010 od 10 hodin na hřišti
v Načeradci. Zúčastnilo se ho 7 dvojic. Za krásného
letního počasí sehrály všechny dvojice celkem 21
zápasů - kaţdý s kaţdým do 15 bodů na dva sety,
v případě nerozhodných výsledků ještě další set do
10 bodů. Po sečtení výsledků skončila na prvním
místě dvojice Petr Blaţek a Pavel Peclinovský, na
druhém Lukáš Vítek a Ondřej Soukup a na třetím
místě Ladislav Hejný a Martin Kačena.
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Přípravka SK Načeradec po 3 letech končí...
Před třemi lety jsme se začali velmi
intenzivně věnovat klukům, kteří se narodili
mezi rokem 1998 a 2001. Bohuţel, ne všichni
vydrţeli 2x v týdnu trénovat + o víkendu zápas,
či turnaj, a skončili – Mašek, Kazda, bratři
Ondrigovi a Šindelářovi, Maceška atd. Zůstalo
ovšem zdravé jádro kluků, kteří se opravdu
chtějí neustále zlepšovat a touţí vyhrávat!
V minulé sezóně jsme se sešli celkem 111x na
trénincích, turnajích a zápasech a hned 7 kluků
má více, neţ 80-ti % účast! Jedná se o tyto
kluky: Hlinský, Křemen, Postřihač, Starec,
Šonský, Švec a Zvára. Uplynulý soutěţní rok
se nám hodnotí vcelku dobře. Hráli jsme
okresní přebor BN, coţ je vlastně nejvyšší
soutěţ pro přípravky. Nakonec jsme však
nedokázali udrţet podzimní 2.místo a skončili
jsme 3., za Benešovem a Vlašimí. Toto výborné umístění jsme dosáhli i díky výpomoci Kocoura z Lukavce,
Štyxe, Vlka a Hanouska z Košetic, Zamrzly z Útěchovic a Matouška z Pacova. Podobná výpomoc však
byla i opačným směrem a Lukavec i díky našim klukům zvítězil v OP na okr. Pelhřimov. Nejlepším střelcem
se stal Tomáš Postřihač s 12 brankami, další střelci: Zvára 11x, Kocour a Hanousek 10x, Hlinský a Zamrzla
5x, Křemen 4x, Starec a Švec 2x a 1x Vlk a Truxa. Mimo mistrovských zápasů jsme sehráli i 5 přátelských
utkání. Klukům nedělalo problém porazit Tábor, Ţirovnici i Vlašim, ovšem na Spartu Praha nestačili a
prohráli 0:3… Mimoto jsme nastoupili na 15(!) turnajích, kde kluci opravdu vzorně reprezentovali naši obec.
6x zvítězili, 4x skončili na 2. místě, 2x byli bronzoví a 2x se umístili na 4. příčce a jednou velmi, velmi
smolně skončili na 7. místě, kdyţ vyhráli svoji 5-ti člennou skupinu (zde porazili např. FC Příbram nebo SK
Benešov), ale o postup mezi poslední 4 kluci vypadli na penalty s Milevskem, kdyţ v zápase Milevsko
vyrovnalo naším vlastním gólem… Výsledky jsou odměnou klukům i nám trenérům za poctivost a snahu
v tréninku. Kluci vydrţet! Většina našich mladých fotbalistů končí v kategorii přípravek, takţe v příští
sezóně budou nastupovat v soutěţi mladších ţáků, přijďte se podívat, domácí hrací den je neděle od 10:15
hod.
Muţi SK skončili na 2. místě tabulky III. třídy a o postup se připravili sami svým špatným přístupem
k tréninkům i k zápasům. Je to škoda, protoţe kvalitou na to hráči měli. V této sezóně budou hrát muţi SK
svoje zápasy v sobotním odpoledni. Máme těţký los – první 3 zápasy odehrajeme na půdě soupeřů.
Za SK Načeradec – Ing. Petr Postřihač a Marián Grohmann

Rozpis soutěže fotbalu – III. třída TJ Blaník Načeradec
Příprava
Příprava
Pohár
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

Domácí
Blaník Načeradec
Blaník Načeradec
Sokol Kamberk
FK Bílkovice
Blaník Načeradec
Postupice
Blaník Načeradec
Jankov
Blaník Načeradec
Louňovice p.Bl.
Blaník Načeradec
SK Načeradec
Kondrac B
Blaník Načeradec
Ratměřice
Blaník Načeradec

Hosté
Radošovice
Sokol Pravonín
Blaník Načeradec
Blaník Načeradec
Velíš
Blaník Načeradec
Trh.Štěpánov B
Blaník Načeradec
Tichonice
Blaník Načeradec
D.Kralovice
Blaník Načeradec
Blaník Načeradec
Mezno
Blaník Načeradec
Křivsoudov
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Termín
01.08.10 17:00
08.08.10 17:00
14.08.10 17:00
21.08. 17:00
29.08. 17:00
04.09. 17:00
12.09. 17:00
19.09. 16:30
26.09. 16:30
03.10. 16:00
10.10. 16:00
16.10. 15:30
23.10. 15:30
31.10. 14:30
06.11. 14:00
14.11. 14:00

Den
NE
NE
SO
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
SO
SO
NE
SO
NE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v srpnu oslaví…
23.8.2010
27.8.2010

Emilie Rezková
Stanislav Koţíšek

Dolní Lhota
Slavětín

70 let
80 let

Blahopřejeme. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Narodili se…
7. 7. 2010
25.7. 2010
26.7. 2010

Tomáš Smetana
Dominik Vlasák
Nela Králová

Načeradec
Načeradec
Daměnice

Sňatek uzavřeli….
7.7.2010

Jana Půtová, Načeradec a
Petr Kulík, Trhový Štěpánov

Úmrtí
28.7.2010
29.7.2010
2.8.2010

Jarmila Heřmánková, Dolní Lhota
ve věku nedoţitých 85 let
Jitka Zvárová, Načeradec
ve věku nedoţitých 65 let
Jindřich Novotný, Horní Lhota
ve věku 85 let

SDH NAČERADEC
Tábor pro děti
Uţ poněkolikáté naši mladí hasiči vyráţí na tábor do Strmilova u
Jindřichova Hradce. Ani letošní rok nebyl výjimkou.
17. července vyjeli autobusem z Mladé Voţice a těšili se na záţitky
a dobrodruţství, které je čekají. Počasí jim přálo a uţili si 5 krásných
slunečných dnů plných her, koupání, výletů a samozřejmě nezbytné
dobré nálady. Tábora se zúčastnilo 16 dětí a po celou dobu se o ně
starali Vlasta
a
Tonda
Hlinských,
Fanda Trojan,
Honza
Král,
Milan Daněk,
Boţena
Kahounová a
Petr Maceška.
Všem patří
poděkování
za jejich volný
čas, který této
akci věnovali.
Tak zase za rok ve Strmilově AHOJ !!!
Petra Bartoníčková, SDH Načeradec

SDH Slavětín pořádá dne 7. 8. 2010 na parketě v
Řísnici pouťovou taneční zábavu.
Hudba TRIMEN Lukavec. Začátek v 19.00 hod.
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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