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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V ÚNORU 2011 – 14. 2., 28. 2.
Rada obce schválila:
 rekonstrukci sborovny v budově ZŠ a MŠ Načeradec v částce 8 000 Kč.
 úhradu nákladů na masopustní průvod – koňský povoz – v částce 4 800 Kč.
 výpověď smlouvy TJ Blaník Načeradec o výpůjčce traktoru Husqvarna. Pan Neumann jím sekal hřiště.
Protoţe se v TJ Načeradec nenašel jiţ takový „sekáč“ jako on, bude sečení hřiště zabezpečovat obec
svým zaměstnancem.
 smlouvu o poskytnutí peněţitého daru. Dar ve výši 40 000 Kč poskytnou majitelé stavebních pozemků
p.č. 210/135 - 142 v k.ú. Načeradec obci Načeradec.
 ţádost Střediskové knihovny Načeradec na vyřazení knih.
 prodlouţení nájemní smlouvy části hasičské zbrojnice v Načeradci pro pana J.Š., Načeradec od
1.1.2011 do 31.12.2012, 56 000 Kč ročně.
 ţádost Mysliveckého sdruţení Načeradec na zbudování umělé nory v obecním lese Obecník.
 ţádost o povolení pro provoz výherních hracích přístrojů pro firmu AXON, s.r.o., Praha 9 – od 1.3.2011
do 31.5.2011.
Rada obce neschválila:
 členský příspěvek na rok 2011 pro Spolek pro obnovu venkova ČR.
Mimo jiné rada obce projednala:
 vyuţít dotaci z ministerstva kultury na městskou památkovou zónu v Načeradci na opravu střechy
kostela – kaple P. Marie v Načeradci.
 ţádost občanů Dolní Lhoty o opravy a údrţby v obci – podlaha v čekárně, omítka kapličky, zvonění.
 Dohodu o vytvoření pracovních příleţitostí v rámci Veřejně prospěšných prací, pro max. 6 osob, do
30.6. 2011.
 Rozhodnutí Městského úřadu Vlašim – Septik-S2-EK, s umístěním ve Zdiměřicích (pan Z.Š., Praha).
 Závazné stanovisko Městského úřadu Vlašim k restaurování pískovcové barokní sochy sv. Jana
Nepomuckého včetně podstavce (bude realizováno jen v případě poskytnutí dotace).
 ţádosti o kácení stromů mimo les, dub v Horní Lhotě - pan J.B., listnatý strom v Dolní Lhotě -paní M.Š.
 Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Načeradec za školní rok 2009 – 2010.
 Souhlasné stanovisko ke stavbě na p.č. 210/124 v k.ú. Načeradec – garáţ.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NAČERADEC

se koná ve středu dne 16. března 2011 od 18,00 hod ve školní jídelně v Načeradci.
SRDEČNĚ ZVEME NAŠE OBČANY

UŽITEČNÁ INFORMACE
1) Dne 10. března 2011 nepůjde elektřina od 8,00 hod – 15,00 hod v místních částech obce: Bozejny,
Daměnice, Jizbice, Slavětín, Řísnice a Zdiměřice
2) Vracím se k informaci o rušení autobusových spojů. V průběhu února probíhala jednání mezi zástupci
obcí, dopravců a krajského úřadu, ze kterých byly vytypované finančně ztrátové spoje a navrţeny ke
zrušení. Od 6. března nepojedou tyto spoje:
- linka Pacov – Lukavec - Načeradec, v pátek, 18.50 h, končí v Holýšově, nepokračuje do Načeradce,
apod. při zpáteční cestě
- linka Pacov – Lukavec - Načeradec, ve všední dny, odjezd v 15.03 h z Pacova, nebude zajíţdět do
Zdiměřic a Řísnice (při zpáteční cestě z Načeradce do Pacova pojede přes Řísnici a Zdiměřice)
- linka Vlašim - Lukavec,v prac. dny - liché týdny, v 20.30 h z Vlašimi přes Bolinu, končí v Pravoníně,
nejede do Horní Lhoty, v prac. dny - sudé týdny, v 22.20 h z Vlašimi přes Bolinu, Pravonín, končí v
Bukové, nejede do Horní Lhoty
- linka Čechtice – Benešov - Praha, v prac. dny, zrušen spoj 2, v 6.14 h z Louňovic do Načeradce,
v prac. dny, zrušen spoj 14, v 20.40 h z Louňovic do Načeradce
- zrušen sobotní spoj Louňovice - Načeradec, ve 13 h z Louňovic
- zrušen nedělní spoj Vlašim - Načeradec, v 9 h z Vlašimi
Další rušené spoje mohou být od 12. června. K dnešnímu dni je známý tento: - linka Pacov – Lukavec Křešín,v prac. dny, v 18.43 h nezajíţdí do Dolní Lhoty, Novotinek, apod. při zpáteční cestě v 4.22 h
3) Proti rušení autobusových spojů ve Středočeském kraji výrazně vystupují Starostové a nezávislí. Navrhli
petici, kterou můţete podpořit i Vy. Po dobu 2 týdnů bude v suterénu načeradské radnice, kde ji můţete
podepsat!!! Můţete se také připojit k Petici Kmetiněvské výzvy starosty Kvapila, která ţádá Parlament ČR o
změnu stávajícího zákona tak, aby trestní odpovědnost pachatelů počínala dovršením 14 let věku.
4) Stavební parcely v Načeradci se dosud prodávaly za velmi příjemnou cenu pro stavebníky 100 Kč/1m2.
Protoţe náklady na zbudování inţenýrských sítí vysoce převyšovaly příjmy z prodeje parcel, jiţ před rokem
minulá rada obce zvaţovala zvýšení ceny. Nakonec rozhodla, ţe cenu stavebních pozemků ponechá
stejnou, ale noví stavebníci se budou podílet na nákladech na zasíťování částkou 80 000 Kč. Písemná
dohoda bohuţel nebyla provedena, existovala jen ústní. Někteří stavebníci odmítli dohodu respektovat a
nová rada stála před řešením tohoto problému. Po několika jednáních jsme se nakonec shodli na částce
40000 Kč. Všechny nás to stálo dost nepříjemných chvil, a to jen proto, ţe kdosi jednal neprofesionálně.
Obec tím přišla o více neţ 300 tisíc Kč.
5) Do 28. února si mohli dodatečně přihlásit majitelé nemovitostí v Načeradci kanalizační přípojku. Mnozí
reagovali na upozornění v Načeradských novinách, v poslední fázi byli zbývající majitelé informováni
dopisem. Do dnešního dne na ţádné výzvy nereagovali 2 majitelé načeradských nemovitostí a další 4
vyjádřili nezájem připojit se na obecní kanalizaci. V obci, kde je zbudovaná kanalizace a čistička, je kaţdý
povinen připojit svoji nemovitost. V opačném případě musí pravidelně obci dokládat revize jímky, vyváţení
splašků, je pod neustálou kontrolou úřadu ţivotního prostředí.
6) V roce 2010 získala obec Načeradec dotaci na rekonstrukci vchodových dveří do radnice - od bývalé
pošty. Moţná jste si jiţ všimli, ţe po několika měsících se dveře objevily opět na svém místě. Rekonstrukci
prováděla paní Mgr. Markéta Kynclová, restaurátorka s licencí, se subdodavatelem truhlářem Jiřím
Kamarýtem.
Jana Rozkošná, starostka

BLÍŽÍ SE JARO ….
Blíţí se jaro a s postupně mizejícím sněhem se nám v plné kráse na chodnících, u silnic a na obecních
pozemcích ukazuje všechno, co sníh milosrdně ukrýval - PET lahve, plechovky od piva, skleněné lahve,
obaly od potravin a cigaret, popel a pozůstatky venčení našich psích miláčků. Okolí radnice, kostela, sochy
Sv. Jana, obecního domu, školy, pošty, benzínové stanice, obecních bytovek, bytovek v parku – to jsou
nejvíce znečištěné lokality. Náměstí a jeho okolí v průběhu jara obecní zaměstnanci uklidí, nově se osází
záhon před radnicí, vysadí se nové keře a stromky. Obec má připraveny také nové lavičky, koše, stojany
na kola. Všechna snaha a vynaloţené náklady jsou však pouze plýtváním, pokud se my sami nebudeme
snaţit o udrţování pořádku. Doufáme, ţe ve spolupráci se školou se nám podaří omezit nepořádek
v čekárně a na náměstí. Co ale naši majitelé pejsků? Běţně se setkáváme s tím, ţe ačkoli mají vlastní
zázemí, kde zvířata lze venčit, vypouštějí je na náměstí nebo obecní pozemky. Doma by kaţdý po svém
mazlíčkovi jistě uklidil – tady má však pocit, ţe je anonymní a úklid je mu k smíchu. Bohuţel nepořádek
zůstává nám všem a nezbývá nám, ještě neţ dojde na kontroly dodrţování obecních vyhlášek, pokutování
a jiné sankce, Vás, občany, slušně poţádat o uklízení odpadků do košů, popelnic, kontejnerů a majitele
psů o úklid po svých zvířatech.
Ing. B. Krejčová, místostarostka
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INFORMACE O STAVBĚ KANALIZACE A ČOV
Výstavba splaškové kanalizace a ČOV probíhala v měsíci únoru i ve velkých mrazech dle stanoveného
harmonogramu. Firma SYNER dokončila práce na výstavbě kanalizace v Kučerce, kde byla přepojena i
voda do nově opraveného vodovodního řadu. Těsně před dokončením je stavba v ulici mezi Čermákovými
a Smetanovými, směrem k novým parcelám + kopec „Hliňák“. Tam se provádí i oprava vodovodního řadu.
V měsíci březnu budou dokončeny práce v Karlovské ulici, včetně částečné opravy vodovodu. Dále se
začne hrabat od Talapky do Olešné a začne se budovat stáčecí místo fekálií Na Podolí, mezi OKZ a
RECTOU, včetně připojení k ČOV. Taktéţ se začne s výstavbou přečerpávacích stanic u Kačína a u
Agrodruţstva. V případě volné kapacity strojů a dělníků, se začne budovat i přípojka k bytovkám. Ve
Vlašimské ulici se mohou zahájit práce aţ po 1. dubnu, protoţe dříve SÚS nepovolí uzávěru silnice. I zde
se předpokládá oprava stávajícího vodovodního řadu, a to i přesto, ţe velice tvrdá a intenzivní jednání o
ceně za opravu vodovodu ještě nejsou u konce. Nicméně se ale pomalu blíţíme k částce, která bude
akceptovatelná pro obě strany. Na stavbě samotné čistírny odpadních vod byl v únoru zavezen a zhutněn
výkop
kolem
betonového monobloku
a začala hrubá stavba
ČOV. V měsíci březnu
budou
dokončeny
venkovní
rozvody
(elektro, voda, výtlačné
potrubí + kanalizace).
Dále bude dokončena
hrubá stavba, včetně
montáţe
střešní
konstrukce a poloţení
střešní krytiny. Taktéţ
budou provedeny odvrty
pro technologii ČOV.
I
nadále
prosíme
občany
o
velkou,
opravdu
velkou
trpělivost.
To
všudypřítomné „bláto“ je
opravdu
nesnesitelné
pro všechny, ale termín
dokončení stavby a
uvedení
silnic
a
chodníků do původního
stavu se blíţí – 30.6.,
coţ je určitě dobrá
zpráva, bohuţel špatná
zpráva je, ţe spoluúčast
obce
na
výstavbě
kanalizace a ČOV není,
tak
jak
je
na
billboardech napsaných
7. 295.103,- Kč, ale
minimálně 18.000.000,Kč + DPH!!! A k této
částce je třeba přičíst
cenu
za
opravu
vodovodu… Ještě ke
všemu musíme věřit, ţe
na stavbě nevzniknou
ţádné vícepráce!
Za stavební a
investiční komisi –
Ing. Postřihač P. a Hlinský A.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC
Zápis do ZŠ a MŠ Načeradec
Dne 10. února 2011 se uskutečnil zápis ţáků do 1. třídy načeradské
základní školy. K zápisu přišlo celkem 20 dětí, rodiče 5 ţáků ţádají o
odklad povinné školní docházky.
Po zápisu provedli ţáci naší školy budoucí prvňáčky a jejich rodiče
jednotlivými učebnami. Děti si mohly vyzkoušet práci s výukovým
programem na počítači, výtvarné techniky, nahlédly do školní druţiny
a tělocvičny. Na závěr dostaly malý dárek.

DOBROVOLNÍCI LETOS OPĚT
VYČISTÍ ŘEKU SÁZAVU
Dobrovolníci letos opět z lodí a břehů
vyčistí řeku Sázavu. Úklid úseku ze
Střechova do Pikovic,dlouhého téměř
100 kilometrů, tradičně organizuje
společnost Posázaví o.p.s. a uskuteční
se od 15. do 17. dubna 2011. Další
úseky řeky vyčistí místní akční skupina
Lípa pro venkov a občanské sdruţení
Sázava 21, řekla manaţerka projektu
Denisa Cibulková.
Patronát nad projektem nazvaným Čistá
řeka Sázava převzala stejně jako loni
zpěvačka Aneta Langerová. "Aneta s
námi opět jeden den na řece pojede.
Velice se těší a já věřím, ţe to bude i
pro dobrovolníky příjemné setkání,"
dodala manaţerka projektu.
Organizace akce se od loňska nebude
příliš lišit. Řeka bude opět rozdělena na
pět úseků, kaţdý z nich bude mít svého vedoucího a svůj zásobovací tým.
V loňském roce se řeka Sázava uklízela uţ popáté. Více neţ 1000 dobrovolníků tehdy vyčistilo úsek řeky
dlouhý přes 150 kilometrů. Sesbírali přes 37 tun odpadků, především plastových lahví, igelitových obalů,
ale také starých lednic, sudů, torz rybářských lodí, koleček, jízdních kol či pneumatik.
Projekt je nekomerční aktivitou zaloţenou na dotacích a dobrovolnosti všech. Tedy nejen lidí, kteří odpadky
sbírají z lodí a břehů, ale také obcí, měst, sponzorů a partnerů. „Oslovíme obce podél Sázavy, aby poskytly
finanční příspěvek, uvítáme i materiální pomoc v podobě úklidových prostředků nebo stravy pro
dobrovolníky,“ dodala Cibulková. Pomoci můţe kaţdý – třeba zasláním drobného příspěvku na sbírkový
účet číslo 1249-326666339/0800.
Organizátoři letos chtějí do úklidu více zapojit základní školy. „Děti by měly hlavně pomáhat čistit řeku
z břehů, loni jich byl nedostatek,“ uvedla manaţerka. Všichni dobrovolníci bez rozdílu věku se mohou
hlásit přímo jí, a to na telefon 733 710 012 nebo e-mail cibulkova@posazavi.com. Kontaktovat se
mohou i přes facebook. Podrobnosti o celé akci jsou uvedeny na www.posazavi.com.
Jaroslava Tůmová
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NĚCO Z MINULOSTI…………
Zimní údržba silnic v minulosti
Letošní zima byla bohatá na mnoţství sněhu a teplot pod bodem mrazu. Dnes máme na zprovoznění silnic
výkonné mechanizační prostředky a za prvé republiky a ve druhé světové válce byla jediným pomocníkem
lopata. Za druhé světové války sněţilo a mrzlo mnohem víc, neţ v letošní zimě. Za prvé republiky se silnice
neprohazovaly, snad jenom státní, říkalo se jim „císařské“. Přes Načeradec jezdil autobus Jihočeské
autobusové společnosti do Prahy, také bylo autobusové spojení na Vlašim, ale málo se vyuţívalo, bylo
drahé. Jedna cesta autobusem z Načeradce do Vlašimi stála 6 Kčs a jednodenní výdělek v době krize u
velkostatku byl 8 Kčs. Všichni ševci z Načeradce a okolí nosili dámské lodičky do Vlašimi v nůších na
zádech. Na střeše autobusu se vozila pošta do Vlašimi. Kdyţ se silnice zavála, autobus nejezdil a poštu do
Vlašimi vozil pan Berla s koňmi na saních. V roce 1933 se v Německu uchopil vlády nacizmus a bylo
veřejným tajemstvím, ţe se Evropa připravuje na válku. Kapslovna na Ţiţkově nebyla na bezpečném místě
a byla přemístěna do Vlašimi. Občané z Vlašimi a širokého okolí našli v továrně práci, ale autobusové
spojení do zaměstnání nebylo. V letním období dojíţděli do Vlašimi na kolech a v zimě docházeli pěšky.
Autobusové spojení do továrny bylo zavedeno aţ za druhé světové války a začalo se s prohazováním silnic
a byla vyhlášena pracovní povinnost. Prvně byla vyhlášena pracovní povinnost v neděli odpoledne, byla
zavátá silnice na Vlašim a v pondělí musel autobus dopravit dělníky do práce. Obecní stráţník pan Váša
vybubnoval, ţe všichni muţi schopni práce, musí nastoupit na prohazování sněhu a obešel hospody, aby
tam nikdo nezůstal. Po kaţdé vánici se pracovní povinnost opakovala a také občas pracovníky s lopatami
přivedla hudba na náměstí a vedl je starosta pan Klokočka. Jaké bylo mnoţství sněhu, o tom svědčily
stromy kolem silnice pod
hřbitovem. Z velkých stromů
bylo vidět jen vršky a sníh
házeli tři muţi nad sebou.
Jedinou mechanizací byl
dřevěný prohrnovač (šíp),
tahali jej dva páry silných
koní a mohl být pouţit
jenom na niţší vrstvu
sněhu. Pracovní povinnost
byla vyhlašována také ve
Vračkovicích, silnice do
Načeradce
ještě
tehdy
nebyla, ale cesta musela
být
sjízdná.
Všechny
úvozové polní cesty byly
zaváté sněhem z polí a
musely se prohazovat, aby
se
mohlo
včas
začít
s jarními pracemi.
Jan Doubek, Vračkovice

Tradiční NAČERADSKÝ

T U r n a j

ve

FOTBALE trojic

kdy?
V SOBOTU 12.3.2011
kde?
TĚLOCVIČNA ZŠ NAČERADEC
v kolik?
V DEVĚT RÁNO (9:00)
za kolik?
240,- ZA TÝM - v ceně nealko nápoj
ceny ?
HODNOTNÉ A TRADIČNÍ
občerstvení?
SAMOZŘEJMĚ (PIVO TOČENÉ – STAROPRAMEN)
pravidla?
NA MÍSTĚ
proč?
HLAVNĚ PRO RADOST A KONDIČKU
přihlášky !!! M. Kačena 605 268 985, mkacena@seznam.cz, M. Rambousek 604 793 879
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození
13.2.2011

Lenka Červenková,
Načeradec

Úmrtí
6.2.2011
16.2.2011

Stanislav Sýkora, Olešná
Jaromír Blaţek, Daměnice

 Jana Klimpellová, Horní Lhota 37
nabízí ke koupi červené a černé
slepičky a kohouty. Objednávky
na tel. č. 607767654. K odběru
v polovině dubna. Objednávky
přijímá jiţ nyní.

 Zednické práce nabízí Patrik
Brychta, Načeradec 247, tel.
č. 737665790,
e-mail:patrikbrychta@ email.cz
 Firma
Svoboda
nabízí
chovné kuřice ve stáří 11.
týdnů. Cena za 1 kus 110
Kč. Datum prodeje: 14.
března v 12:00 hodin v
Načeradci
na
náměstí.
Objednávky na čísle 732
819 867.
 Obec Načeradec nabízí
zdarma zbytky po těţbě,
podmínkou je úklid paseky
sházením
klestu
na
hromady.
Kontakt:
317852335.

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