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Informace o probíhající výstavbě kanalizace a ČOV Načeradec

Od začátku září pokračují práce na kanalizaci od křiţovatky na Paláci ve směru na náměstí. Jedna parta
pracuje od Paláce ke Kučerce a druhá od Kučerky na náměstí. Uzávěrka této silnice je povolena do
10.11.2010. Pro nákladní automobily bude uzávěra silnic od Slavětína, Louňovic a Daměnic dle značení.
Osobní automobily mohou jezdit po místních komunikacích. Na stavbě ČOV je provedeno odstranění
pařezů a srovnání terénu. Z důvodu zabezpečení případného rozlití potoka a zajištění výkopové jámy pro
samotnou stavbu je provedeno paţení 6 m kovovými larzeny.
Firma Syner upozorňuje a ţádá občany, ţe nová kanalizace je pouze splašková. Do této kanalizace
nesmí být svedena dešťová voda ze střech ani pozemků z důvodu nefunkčnosti ČOV. Je třeba, aby si tuto
vodu kaţdý majitel oddělil od vody splaškové před napojením na přípojku. Toto se týká i dešťové vody
svedené z okapů na chodníky. Jsou i případy, ţe z jednoho domu je svedeno do současné kanalizace i
více svodů. Toto bude kontrolováno kamerovým systémem. V případě, ţe firma zjistí, ţe do splaškové
kanalizace teče voda dešťová, bude uplatňovat náhrady škod a nápravu. Upozorňujeme, ţe ČOV funguje
na základě bakteriologického systému, kdy dešťová voda bakteriální náplň ničí a ČOV je nefunkční.
Firma zajišťuje zametání silnic od prachu, který vzniká hlavně za teplého počasí po kaţdém přejetí auta
nebo traktoru, hlavně kdyţ řidiči nedodrţují předepsanou rychlost. Kropení silnic vodou je účinné, ale jen
krátkou dobu. Je třeba si uvědomit, ţe splachy vodou ze stavby zanášejí kanalizaci, potok a především
rybník Podsada.
Současně ţádáme občany, aby respektovali přenosné dopravní značení a měli trpělivost a porozumění
při práci na výkopech, kde vzniká hluk a zvyšuje se prašnost.



Zubní ordinace v Načeradci

MUDr. Burešová oznamuje, ţe od 1.9.2010 bude
ordinovat v Načeradci v tyto dny:
Pondělí
7,30 – 18,00 hod
Úterý
14,00 – 18,00 hod
Středa
8,00 – 12,00 hod
Pátek
7,30 – 13,00 hod
Tel. – mobil: 774 481 229



Přerušení dodávky elektřiny

Upozorňujeme na přerušení dodávky elektřiny
dne 24.9.2010 od 8 h do 12 h v Pravoňské ulici
v Načeradci.



Vakcinace psů

MVDr. Smrčina provede v obci vakcinaci psů
v tyto dny:
4.9.2010
Načeradec
13,00 h
7.9.2010
Horní Lhota 18,00 h
Dolní Lhota 18,30 h
8.9.2010
Vračkovice
18,00 h
Daměnice
18,30 h
Pravětice
19,00 h
9.9.2010
Slavětín
18,00 h
Řísnice
18,30 h
Zdiměřice
19,00 h

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V SRPNU 2010
Rada obce vzala na vědomí:
rozhodnutí Městského úřadu Vlašim,odboru dopravy a silničního hospodářství, o úplné uzavírce
silnice II/150 z křiţovatky Na Paláci ve směru na náměstí z důvodů výstavby kanalizace v době
od 1.9.2010 do 10.11.2010
zápisy z kontrolních dnů na stavbě „Kanalizace a ČOV Načeradec“
oznámení Středočeského kraje, Krajského úřadu o zahájení dílčího přezkoumání hospodaření
obce za rok 2010
oznámení ČEZ Distribuce Děčín o realizaci projektové dokumentace na zasíťování parcel pro
stavbu rodinných domů
poděkování SDH Načeradec za pomoc při čerpání vody při povodních dne 7. srpna 2010 (paní
Svobodová, Načeradec a rodina Nytrova a Vávrova, Louňovice pod Blaníkem)
zápis z jednání se Správou a údrţbou silnic Benešov a firmou Syner Jihlava ohledně zimní
údrţby komunikací po výkopech při stavbě kanalizace (asfaltování proběhne na jaře 2011, zimní
údrţbu pluhováním zajistí obec ve spolupráci s dodavatelskou firmou)
informaci Městského úřadu Vlašim, odboru vnitřních věcí o registraci volebních stran do
zastupitelstva obce (je zaregistrováno 6 stran)
Rada obce schválila:
9členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce a Senátu PČR dne 15. 16.října 2010
cenovou nabídku na vypracování ţádosti o dotaci na ministerstvo zemědělství – výstavba
vodovodních řadů v Načeradci
program jednání zastupitelstva obce dne 2. září 2010 od 18 hodin ve školní jídelně
jmenování p. M. Švecové zapisovatelkou volební komise pro volby do Zastupitelstva obce a
Senátu PČR dne 15.-16.října 2010
Rada obce uložila starostovi:
zajistit úkoly dle zákona o volbách do Zastupitelstva obce a Senátu PČR (ve volebním obvodu
č. 40 – Kutná Hora) dne 15.-16.října 2010
zahájit správní řízení ve věci kácení stromů rostoucích mimo les
- olše na pozemku obce – nebezpečí poškození kořenového systému při stavbě kanalizace
- smrky a bříza na pozemku pana Vanera, Benešov
Ing. Jiří Jelínek, starosta

NÁZOR OBČANA
K informaci OÚ Načeradec k výstavbě ČOV v minulém čísle
Po přečtení informace jsem si mohl myslet své, nebo na ni reagovat. O co jde? Jde o následující větu: „
Ţádáme opakovaně občany, aby měli trpělivost a chápali v souvislosti se stavbou, ţe není moţno udrţet
bezprašnost a hluk, i kdyţ je to nepříjemné kaţdému!“
Domnívám se, ţe tato věta byla napsána jako reakce na oprávněné poţadavky občanů ţijících v ulici ke
„Kačínu“. Otevřením silnice od Louňovic byla tato zpřístupněna všem vozidlům, včetně kamionů a klaďáků.
Otevřena byla počátkem měsíce července, kdy teploty překračovaly 30°C. Omezení rychlosti na 30 km/h
nebylo převáţnou většinou vozidel dodrţováno a bylo-li, tak i přesto se zdvihala oblaka prachu. Při časté
průjezdnosti 5 aţ 10 vozidel za minutu, bylo nutno pro přejití silnice čekat značnou dobu, neţ přestala
vozidla jezdit a oblaka prachu se rozptýlila. Nebylo moţno otevřít okna a vrstva prachu byla všude. Kam
se mělo pověsit prádlo a jak ochránit plíce dětí (a nejen dětí)? Byla proto o pomoc ţádána obec a po
liknavém přístupu pak i odbor dopravy MÚ Vlašim. Po jeho šetření na obci byl zájem místostarosty hlavně
o to, kdo si stěţoval! Mohu říci, ţe já jsem to nebyl, i kdyţ jsem se stěţovateli souhlasil. Ten, kdo situaci
nezaţívá, nevěří, tak jako zdravý nevěří nemocnému. V té kritické době veder si pan místostarosta měl
přijít sem alespoň na hodinu sednout, pak by moţná změnil názor. Nebylo by bývalo od něho korektnější,
aby s omluvou (firma Syner má omluvu pod svým logem) vysvětlil, co bylo, respektive nebylo moţné pro
zlepšení situace udělat, neţ napsat „ mlčte a trpte“? Přínos stavby je nezpochybnitelný, přesto si myslím,
ţe u funkcionáře ve vztahu k občanskému souţití takovéto výzvy nepatří.
Ing. Jiří Zamrzla
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SPOLEČENSKÉ BUDOVY
Sbor dobrovolných hasičů Vračkovice slavnostně otevřel v sobotu 21.8.2010 svoji nově
zrekonstruovanou společenskou budovu, známou spíše jako „PARLAMENT“ kterou s finanční pomocí
Obecního úřadu Načeradec postavili sami hasiči.
Budova byla poničena v roce 2007 spadlou lípou, která byla vysazena v roce 1932 při zakládání sboru.
Po tři roky obětovávali hasiči a jejich známí svůj veškerý volný čas na rekonstrukci tohoto nemalého díla. A
té práce zde nebylo málo. Všemu předcházela hasičská schůze, na které rozhodlo, jak bude stavba
vypadat a kdo co pro to udělá.
Práce započali shozením střechy, vybouráním příček, odstranění staré vodo- i elektroinstalace, otlučení
vnitřní i vnější omítky a vnitřního betonu, takţe po této práci zůstali jiţ jen holé obvodové zdi. Dále
následovalo vybudování nové střechy, na které se podílela najatá firma, zaizolování zdí, vykopání vody,
stavění stropů, kopání podlahy, zasypání podlahy štěrkem a následné zalití betonem. Pak jiţ nic nebránilo
tomu, aby se započalo s budováním obvodových zdí, vodoinstalace, elektroinstalace, vnitřní omítky, vnější
omítky, dlaţby atd. Dále byl nakoupen nový nábytek a vybavení kuchyně a toalet. Tuto sobotu jsme si jiţ
všichni mohli říci: „máme to za sebou“. Za veškerou práci patří dík všem těm, kteří zde pomohli ať fyzicky,
či finančně, ale i těm kteří nám alespoň drţeli palce.
Slavnostní otevření zahájil ve 14:00 proslovem starosta SDH Vračkovice Josef Křemen. Ve své řeči
přivítal pana Ing. Jelínka, starostu Načeradce, členy obecní rady a zastupitelstva, bratry hasiče z Bukové,

pana Kubálka a Vránu, z Načeradce pana Zamrzlu a nejstaršího člena SDH Vračkovice pana Jana Doubka
z Vračkovic. Dále přítomným přiblíţil postup stavby a starosti, které ji provázely. Poté následovala
prohlídka budovy a slavnostní focení členů SDH Vračkovice v uniformách před hasičskou zbrojnicí a dále
pak všech přítomných před honosnou budovou Parlamentu. Po focení jiţ nic nebránilo tomu, aby započala
zábava.
Pro hosty bylo připraveno pohoštění: pečené maso, klobásy, zelenina, k pití pak: pivo, rozsáhlé
mnoţství limonád, káva a dokonce i nějaký ten „panáček“ něčeho ostřejšího. Vše za lidové ceny. K této
slavnostní příleţitosti upekly některé z ţen sladké dobroty. K tanci a poslechu hrála místní hudební skupina
FOFR. Nálada zde byla opravdu příjemná, hudba hrála do pozdních nočních hodin a lidé si to zde prostě
uţívali.
Této akce se účastnili hasiči, místní obyvatelé, lidé, kteří měli co dočinění se stavbou, rodáci, vyslanci
hasičů z okolí a starosta obce Ing. Jiří Jelínek.
Počasí se vydařilo, zábava byla výborná a jiţ se těšíme na další podobné akce.
V příštím roce oslaví náš sbor 80. výročí zaloţení sboru. U této příleţitosti bude pořádáno hasičské
cvičení, na které Vás srdečně zveme.
Josef Křemen ml., SDH Vračkovice
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NAČERADEC
Jiţ se stalo tradicí, ţe 5.7.2010 pořádáme mysliveckou soutěţ „ Na lovecké stezce“. Ne jinak tomu bylo i
v letošním roce.
Myslím, ţe stojí za to dozvědět se něco zajímavého o přírodě a vyzkoušet si svoje dovednosti. Kdo
soutěţ zkusil, rád si přijde zasoutěţit znovu. Jako jiné roky, tak i letos se soutěţilo ve 2 kategoriích, do 10
let a od 10 do 16. Soutěţilo 46 dětí v poznávání zvěře, stop, psů, trofejí různých druhů zvěře. Poznávaly
stromy a keře, dozvěděly se mnoho i o loveckých zbraních. Největší zájem dětí byl o lanovou lávku, střelbu
z luku a vzduchovky. Po projití soutěţního okruhu jsme měli pro děti připraven doprovodný program, kde
děti mohly vidět práci s motorovou pilou, práci a výcvik sluţebního psa pod vedením p. Koláře a přinášení
aportu loveckými psy. Na závěr nám předvedli sokolníci z Táborska výcvik a práci loveckých dravců.
Po vyhodnocení výsledků dostalo 5 dětí z kaţdé kategorie
hodnotné ceny a pro ty, které se nedostaly na stupně vítězů, byla
připravena sladká odměna. Nezapomněli jsme ani na rodiče, kteří
na své ratolesti trpělivě čekali, pro ně tu bylo připraveno bohaté
občerstvení. Nakonec mi uţ zbývá jen poděkovat všem, kteří se
podíleli na organizaci soutěţe a věnovali svůj volný čas dětem a
přípravě soutěţí. Děkuji také našim sponzorům: Sellier a Bellot,
Motoron s.r.o., Agrodruţstvo Načeradec, Vávra Jos., Wrigley
Confections (Mars - Poříčí), kteří se podíleli na této akci.
Naše Myslivecké sdruţení doufá, ţe se dětem s námi strávený
den líbil a ţe odcházely spokojené, plné záţitků a nově získaných
vědomostí z přírody a také s lepším pohledem na myslivost.
Myslivosti zdar!
Předseda MS Janouš Josef
O.S. KAMARÁDI NAČERADCE

Loučení s prázdninami
Dne 28. srpna proběhla v Načeradci jiţ tradiční akce s názvem
Loučení s prázdninami, tentokrát laděná do zoologické zahrady. I
pro nepřízeň počasí se akce uskutečnila. Od 13,00 - 16,30 hodin
děti procházely zoologickou zahradu, kde na ně čekaly různé
úkoly. Za splnění obdrţely odměnu. Poté byly pro děti připraveny
další soutěţe a další zábava. Myslivecké sdruţení Načeradec
připravilo střelbu na terč, Český svaz včelařů Načeradec ukázal
umění včelaře, Adrian Müller z Vlašimi nás provázel slovem a
hudbou. Od 17,00 hodin zahrála skupina Romaneto Praha
pohádku pro děti pod názvem „Pejsek a kočička jdou do divadla".
Od 20 hodin začala
zábava
pro
děti
a
dospělé, hrála hudební skupina EXPLOZE Vlašim. Po 21 hodině
přišel na řadu ohňostroj. Na hřišti bylo připraveno bohaté
občerstvení.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným, všem
aktérům zoologické zahrady a obsluze. Děkuji těmto sponzorům:
Obci Načeradec, Středočeskému kraji, Vodohospodářské
společnosti Benešov, Petrovi Svobodovi a firmě ESSOX – Libor
Fůss, Pekárnám Český Šternberk a ostatním sponzorům. Dále
mediálnímu sponzorovi Rádiu Blaník. Moc děkuji TJ Blaník
Načeradec za moţnost vyuţití hřiště a kabin.
Martina Švecová, předsedkyně

SBÍRKA NA POVODNĚ
Občanské sdruţení Kamarádi Načeradce ve spolupráci s obcí Načeradec pořádají sbírku na obce pro
občany postiţené povodněmi.
Své peněţité dary můţete, jak spolky, tak jednotlivci odevzdat v kanceláři Obecního úřadu Načeradec
proti podpisu nebo anonymně do pátku 10.9.2010.
Děkujeme.
o.s. Kamarádi Načeradce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC
Školní rok 2010 – 2011
Po letních prázdninách, se ţáci 1. září 2010 opět sešli se svými učiteli, rodiči a hosty na slavnostním
zahájení nového školního roku 2010 – 2011 v tělocvičně místní školy. V době prázdnin čerpali pedagogičtí
pracovníci i správní zaměstnanci dovolenou. O prázdninách provedl pan údrţbář drobné opravy ve škole.
Provoz školní jídelny nebyl přerušen kromě 2 sanitárních dní, kdy paní kuchařky provedly důkladný úklid.
Také v učebnách paní uklízečky v srpnu pečlivě uklidily. Od 26. srpna 2010 se jiţ paní učitelky připravovaly
na nový školní rok. Do první třídy byli přivítáni tito ţáci: Lukáš Bráza, Zdeněk Cirhan, Jan Doubek, Josef
Forejt, Alţběta Jandová, Adam Kadlec, Adéla Mikešová, Markéta Paýrová, Sophie Anna Ráczová, Eliška
Šindelářová, Tomáš Trousil, Anna Vránová. Ţáci 9. třídy budou patroni prvňáčků. Po celý školní rok se jim
budou věnovat a pomáhat jim. Třídní paní učitelkou bude Mgr. Lenka Jedličková. Ve 2. třídě bude vyučovat
paní učitelka Mgr. Martina Ctiborová, ve třetí třídě paní učitelka Jana Švárová a asistentka pedagoga
slečna Dana Slavatová. 4. třídu povede Bc. Jana Svobodová, 5. třídu paní učitelka Jana Tichá. Na prvním
stupni bude vyučovat také paní učitelka Jitka Zvárová. V 6. třídě je třídní učitelkou Mgr. Marie Fišerová, v 7.
třídě Mgr. Jana Houdková. V 7. třídě je asistentkou pedagoga paní Dana Štekerová. Třídní učitelkou 8.
ročníku je Mgr. Jitka Lorencová a v 9. ročníku paní učitelka Jana Rozkošná. Na 2. stupni vyučují
zástupkyně Mgr. Hana Stupková a ředitelka školy Ing. Bc. Jana Beránková.Ve ŠD je vedoucí
vychovatelkou paní Marie Zhorná, a další vychovatelky Dana Štekerová a Dana Slavatová.
V tomto školním roce se ţáci budou vyučovat podle ŠVP Cesta k poznání ve všech ročnících s výjimkou
páté třídy, kde bude výuka podle programu Obecná škola. Ze školy se odhlásil 1 ţák, jsme rádi, ţe mezi
námi můţeme přivítat novou ţákyni 5. třídy z Vlašimi. Celkový počet ţáků v základní škole je 121. V
pedagogickém sboru ZŠ jsme přivítali novou kolegyni Danu Slavatovou. Zaměstnanci ŠJ jsou ve stejném
sloţení – vedoucí ŠJ paní Helena Sibalová a kuchařky paní Filipová, Tichá a Vítková. Ani u správních
zaměstnanců ZŠ nedošlo ke změně – jsou to paní Slavatová, Havelková a pan Maceška. Jsme rádi, ţe se
starají po celý školní rok o dobré jídlo a pořádek ve škole.
O změnách, které nastaly v MŠ, vás v níţe uvedeném článku informuje zástupkyně pro MŠ paní
Jaroslava Koubíková.
Přeji nám všem, ţákům, rodičům, pedagogům a ostatním přátelům školy pohodový a úspěšný školní
rok.
Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy
MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC
Po krátkém provozu na začátku prázdnin začal v mateřské škole relativní klid. Opravdu jen relativní.
Školka se začala připravovat na otevření 2. třídy. Ze spojovací chodby vznikla docela útulná jídelnička a
šatna pro druhou třídu. V horním patře proběhlo malování, stěhoval se nábytek, pomůcky a hračky pro děti,
paní učitelky se postaraly o výzdobu celé školy. Od září se rozroste nejen kolektiv dětí, ale také kolektiv
zaměstnanců. Děti budou mít novou paní učitelku, Jaroslavu Lesinovou, o pořádek se bude starat paní
uklízečka Jaroslava Brázová.
Přejeme si, aby obě nové posily rychle do našeho kolektivu zapadly, aby ve školce panovala klidná a
příjemná atmosféra, kterou pocítí hlavně „naše“ děti. Děkuji všem, kteří při rekonstrukci pomáhali.
Koubíková Jaroslava

SDH NAČERADEC
7. srpna 2010 proběhl na místním fotbalovém hřišti III. ročník soutěţe „O pohár starosty obce
Načeradec“, který se uskutečnil v rámci II. ročníku Benešovské hasičské ligy s Ferdinandem.
Této soutěţe se zúčastnil rekordní počet druţstev - 27 muţských a 12 ţenských týmů z benešovského,
příbramského a jindřichohradeckého okresu. Za velmi nepříznivých podmínek v podobě celodenního lijáku,
proběhl tento závod korektně a podle pravidel. Ţádné druţstvo to nevzdalo a snaţilo se podat nejlepší
výkon. Sice to kaţdému nevyšlo podle jeho představ, jak uţ se ve sportu stává, zklamaní byli i někteří
favorité. Našim týmům se v tomto počasí podařilo podat solidní výkon a 2. místo ţen a 4. muţů nebylo
ţádnou ostudou. Do celkového hodnocení ligy si ţeny připsaly 8 a muţi 13 bodů. Po připsání dalších bodů
v následující soutěţi ve Zdislavicích, kde ţeny skončily na 1. a muţi na 6. příčce, jsou zatím naše ţeny v
průběţném hodnocení letošního ročníku ligy na 1. místě před soupeřkami z Daměnic a Všechlap a muţi na
6. místě za druţstvy ze Zdislavic, Daměnic , Chářovic, Radětic a Jankova. Čekají nás ještě soutěţe v
Bystřici a Všechlapech.Věříme, ţe se ţenám podaří uhájit prozatímní vítězství a muţům o nějakou tu
příčku dopředu poskočit. Drţíme palce a přejeme hodně štěstí.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu soutěţe v Načeradci a
samozřejmě soutěţícím za dobré výkony.
Za SDH Načeradec Petra Bartoníčková - jednatelka
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NĚCO Z MINULOSTI…………
Mistři a učedníci
Na časté dotazy jaké moţnosti měli mladí vyučit se řemeslu, kdo se mohl stát mistrem, kdo vydával
výuční listy, jak dlouhá byla učební doba, kolik se za vyučení platilo, kdo vydával mistrovské oprávnění,
odpovídám. Neodpovím na všechny otázky přesně, snad mi čtenáři prominou. Učební doba byla tři roky,
výuční list vydávalo společenství v místě, kde se učedník učil, zkoušku skládal u jiného mistra. Za vyučení
se mnoho neplatilo, většina řemeslníků měla mimo ţivnosti, malé hospodářství a učedníci pomáhali.
Chlapci měli velké moţnosti vyučit se řemeslům, děvčata většinou švadlenou, přespolní učedníci dostali i
oběd. S jedním výučním listem čtenáře seznámím.
LIST VÝUČNÍ
Podepsané představenstvo ţivnostenského spolku Obuvníků v Načeradci c. k. Okresní hejtmanství
Benešov, stvrzuje, ţe Václav Lejčko z Vračkovic, křesťanského katolického náboţenství, se učil u zdejšího
Obuvnického mistra Josefa Rezka, v tom čase bohabojně a mravně a poslušně se choval, od 15. prosince
1902 aţ do roku 1905 9. dubna. Tedy se za pomocníka obuvnického prohlašuje. Od Představenstva
ţivnostenského spolku obuvníků v Načeradci, dne 9. dubna 1905.
Starosta
Jindřich Tichý
Jan Smrţ
Josef Rezek
razítko Městské rady
starosta spolku
mistr učence
Chybí podpis zkoušejícího mistra.
Prohlášení mistrem, vydávalo společenství.
PROHLÁŠENÍ
Společenství obuvníků v Načeradci, potvrzuje tímto, ţe pan Václav Lejčko, obuvnický mistr příslušný do
obce Vračkovic, jí se společenstvím řádně vyrovnán a jako řádný člen společenství pod číslem 206, v knize
mistrů veden jest. V Načeradci dne 2. ledna 1925, za společenství obuvníků Josef Kuneš, t. č. starosta.
Za jakou dobu po vyučení se mohl dělník stát mistrem, nevím, od vyučení do prohlášení mistrem, mého
tchána uplynulo dvacet let, ale je moţné, ţe byl prohlášen, kdyţ o to ţádali. Moţnost vyučení byla těmto
řemeslům: strojník pan Jindřich Slavata pamatuji učedníky Burda z Vračkovic, Ondrák z Býkovic, vyráběl
šrotovníky, strojník pan Halaška Čeněk z Kučerky, instaloval v hospodě ve Vračkovicích trkač na vodu bylo
to jednoduché a účelné zařízení ke svému provozu nepotřebovalo ţádnou energii, voda na něj trkla
samospádem, na svůj pohon spotřeboval trkač dvě třetiny vody a jednu třetinu vytlačil do velkého kopce aţ
do prvého poschodí, slouţil do roku 1940, kdy byl zaveden vodovod. O svém učení u pana Halašky
vyprávěli pan Novák a Vender, pracovali také v Praze, poslední zaměstnaní měli jako opraváři
v Zemědělském druţstvu, pan Vender byl odborníkem na opravu motorů a sváření, svářet začal aţ
v Praze.
Dům pana Halašky 31. ledna 1933 vyhořel, on jej ještě znovu postavil, ale v roce 1937 se přestěhoval
do Jankova. Zámečník pan Augustin Bárta prvý začal svářet plamenem, pouţíval karbit, jeho učedníkem,
byl pan Josef Šimon, bývalý předseda MNV. Truhláři byli čtyři, Alois Adam z pěšinky, vyučil se u něho p.
Bohuslav Tichý, p. Jan Šanda učedníky neměl, pan Charvát měl velkou zařízenou dílnu, učedníky i dělníky
a pohřební vůz. Pohřební vůz měl také pan Šanda, prodal jej občanům do Daměnic. Pan Burkhard měl
nejstaršího učně Grigorij z Ruska, slouţil u Klokočků ve mlýně, kdyţ ho propustili, nastoupil do učení, bylo
mu dvacetsedm, po vyučení zůstal u Burkhardů, aţ do skončení ţivnosti, pro nás to byl Gregor. Kováři byli
tři, pan Šafrata, dobrý a velice ochotný řemeslník, který rozdělal výheň i večer, učil se u něho Karel Kosík.
Pan Bejbl, začal prvý svářet elektricky a měl první buchar, učil se u něho Antonín Halaška. Pan Krejčí
z Pravonínské ulice byl postavou i silou Lešetinský kovář, odborník na kování koní, vyučil své dva syny,
nastoupil k němu do učení Stanislav Heřmánek, v dětství utrpěl těţký úraz elektřinou a učení musel
přerušit. Na ostření sekyr byl odborníkem pan Havlín z Horní Lhoty a jeho syn Josef, klarinetista
Podblanické kapely. Sekyry se pouţívaly mnohem více neţ dnes, na dobývání pařezů a osekávání větví,
nesměly být měkké ani příliš tvrdé, kdyţ se u sekyry ubrousila ocel, tak se nakládala ocelí a na to byli
Havlínové odborníci.
Pokračování příště.
Jan Doubek, Vračkovice

PODĚKOVÁNÍ P. JINDŘICHU NOVOTNÉMU Z HORNÍ LHOTY
Dne 7. srpna 2010 jsme se naposledy rozloučili s panem Jindřichem Novotným z Horní Lhoty čp. 13.
Během svého ţivota zastával různé funkce, zajímal se o veškeré dění v obci, vedl kroniku obce Horní
Lhota.
Za vše děkuje Obecní úřad Načeradec.
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SPORT
Fotbal - III. třída TJ Blaník Načeradec
Domácí

Hosté

Termín

Den

Výsledky

1:1
Blaník Načeradec
1. kolo
FK Bílkovice
21.08. 17:00
SO
Blaník začal první zápas ve III. třídě bez vyloučeného Pavelky (stop na dva zápasy za červenou kartu proti
Kamberku - pohár) a s uzdraveným Lukášem Vítkem. Domácí začali tlakem a během chvilky kopali tři rohové
kopy za sebou. Po třetím kopu nařídil rozhodčí za sraţení hráčů nesmyslný pokutový kop, který domácí
proměnili a začali hrát v klidu a bez respektu. Hrál se hezký fotbal, domácí byli o poznání lepší. Při posledním
rohovém kopu domácích v prvním poločase se srazil se spoluhráčem Lukáš Vítek a se zlomeným nosem
odjel do nemocnice. Do druhého poločasu nastoupili obě muţstva jako vyměněná, Blaník byl lepší a v 61
minutě po rohovém kopu a tvrdé střele Michala Rambouska srovnal skóre. Domácí se snaţili i za pomoci
rozhodčího, který pískal nesmyslné zákroky proti Blaníku. Pět minut před koncem zápasu Blaník zahrával
trestný kop, před brankářem domácích se míč odrazil a brankář jej s lehkou tečí poslal za branku. Z rohového
kopu Blaník nic nevytěţil, ale odvezl si důleţitý bod.
1:2
Blaník Načeradec
2. kolo
Velíš
29.08. 17:00
NE
První zápas ve III.třídě Blaník na domácí půdě začal bez vyloučeného Pavelky a zraněného Lukáše Vítka.
Domácí začali tlakem a soupeře nepustili na svou půlku. V 18 minutě dal Zdeněk Bednář branku a zdálo se,
ţe soupeř odejde s pořádnou nadílkou. Opak byl pravdou, ačkoliv měl Blaník převahu, útočil pořád do plných.
Hráči začali být nervozní a příliš komentovali výroky rozhodčího. Před koncem poločasu utekl útočník hostí,
ve vápně ho nesmyslně srazil Decker, dostal přísnou červenou, hosté kopali penaltu a bylo vyrovnáno. Po
přestávce domácí hráči přestali komentovat výroky rozhodčího, začali hrát fotbal a o deseti byli stále lepší jak
soupeř. Snaţili se střílet ze všech pozic, ale bez gólového efektu. Kdyţ se zdálo, ţe si soupeř odveze bod,
dostal další šanci za ruku ve vápně a v 92 minutě kopal další penaltu a bylo to 1:2. Blaník ve dvou
mistrovských zápasech dostal 3 góly a všechny ze značky pokutového kopu. Úspěšný brankář penalt má
zatím smůlu.
ZÁPASY V MĚSÍCI ZÁŘÍ:
Blaník Načeradec
3. kolo
Postupice
04.09. 17:00
SO
Blaník Načeradec
4. kolo
Trh.Štěpánov B
12.09. 17:00
NE
Blaník Načeradec
5. kolo
Jankov
19.09. 16:30
NE
Blaník Načeradec
6. kolo
Tichonice
26.09. 16:30
NE
INZERCE:

 Prodám macešky, cena 8 Kč/ks. Charvátová Jaroslava, Načeradec, tel.
č. 733748670
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POZVÁNKA NA FOTBAL :
ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2010
III.TŘÍDA, SKUPINA B,
OKRES BENEŠOV

Kolo

Kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

Datum
22.8.
28.8.
5.9.
11.9.
18.9.
25.9.
2.10.
9.10.
16.10.
24.10.
30.10.
7.11.
13.11.

29.8. SK Načeradec D.Kralovice
SK Načeradec
5.9. SK Benešov
12.9. SK Načeradec Velíš

10:15

9:30
10:15

pohár ÚT
7 SO

SK Načeradec
19.9. Kondrac
26.9. SK Načeradec Bílkovice
SK Načeradec
28.9. D.Kralovice
SK Načeradec
2.10. Zdislavice

8 SO
9 NE
1 SO

SK Načeradec
9.10. Teplýšovice
17.10. SK Načeradec Ratměřice
SK Načeradec
23.10. Chocerady

11:00
10:15
10:15

3 NE
4 NE
5 NE
6 NE

SK Načeradec
SK Načeradec
SK Načeradec
Jankov
SK Načeradec
Louňovice p.Bl.
SK Načeradec
SK Načeradec
Bl. Načeradec
SK Načeradec
Ratměřice
SK Načeradec
Bílkovice

Začátek
15:00
17:00
15:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00

Začátek

Den Datum

2 NE

Velíš
Postupice
Tr.Štěpánov“B“
SK Načeradec
Tichonice
SK Načeradec
D.Kralovice
Kondrac ,,B“
SK Načeradec
Mezno
SK Načeradec
Křivsoudov
SK Načeradec

SPONZOŘI:

10:15
10:15

OKRESNÍ PŘEBOR, ML.ŢÁCI – 7+1,
OKRES BENEŠOV

10:30
10:15

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.Praha, LAKTOS a.s. Praha,
RECTA s.r.o., VP AGRO s.r.o., AGROPOST s.r.o.
www.sknaceradec.webnode.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ţivotní jubileum v září oslaví…
Marta Smrčinová

Slavětín

75 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Úmrtí
František Doubek

Načeradec

ve věku 79 let

PODĚKOVÁNÍ SDH NAČERADEC
 Děkuji hasičům za odčerpání vody od domu, zvláště pak p. Hlinskému za rychlost a ochotu.
Děkuji ještě jednou, Svobodová Jarmila
 Rádi bychom poděkovali prostřednictvím OÚ hasičům obce Načeradec za operativní zásah a
pomoc při záplavě dne 7.8.2010. Rodina Nytrova a Vávrova, Louňovice pod Blaníkem.
 SDH Načeradec poděkoval i Městys Louňovice za rychlou pomoc při povodních dne 7.8.2010.

SDH Vračkovice vás zve v sobotu 4.9.2010na

SPORTOVNÍ RYBOLOV
- začátek 13,00 hodin /u rybníka na návsi ve Vračkovicích/- startovné 50 Kč (prut)
Občerstvení zajištěno.
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

