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SLOVO STAROSTKY
Váţení spoluobčané,
obracím se na Vás v době, kdy zastupitelstvo obce schválilo nepříjemná opatření. Zvýšilo cenu
stavebních pozemků na 390,- Kč/m² a schválilo, ţe kaţdý majitel kanalizační přípojky zbudované na stavbě
Kanalizace a ČOV v Načeradci uhradí poplatek za připojení 3000,- Kč. Chtěla bych Vám vysvětlit důvody,
které nás k těmto nepopulárním opatřením vedly.
Dosavadní cena stavebních parcel byla velice příjemná – 100,- Kč/1m², byla od roku 2007. Hlavním
záměrem bylo přilákat do Načeradce mladé lidi, kteří zde budou ţít a jejich děti chodit do školy. Tento
pozitivní záměr se částečně podařilo naplnit, stavební parcely se rychle zaplnily novými domky. Negativum
této akce ale bylo, ţe vybudování inţenýrských sítí několikanásobně převýšilo příjem z prodeje stavebních
parcel, přibliţně 3 aţ 4krát. V současné době si obec tyto velké náklady na zasíťování nemůţe dovolit.
V porovnání s cenami v okolních obcích, městech jsme stále spíše na spodní hranici. V lokalitě Vinohrad I
I- poslední prodávané stavební parcely - zbývají ještě na prodej 2 – 3 pozemky. Připravujeme nová kritéria
pro výběr ze ţadatelů. K dnešnímu dni je evidováno 14 zájemců o stavební pozemek, ale třeba je odradí
nová cena. Pokud jste to právě Vy, oznamte na obecní úřad, ţe na ţádosti jiţ netrváte.
Do svého závěru se blíţí stavba Kanalizace a ČOV v Načeradci. Náklady na tuto stavbu jsou podle
splátkového kalendáře přibliţně 82 milionů Kč, z toho by měl být podíl obce 19 mil. Kč. S největší
pravděpodobností finančně zatíţí obec ještě nějaké vícepráce, na které přistoupíme s vidinou kvalitního
zakončení stavby, např. zaasfaltování obecních komunikací. Současně je prováděna oprava vodovodu, na
který, jak jsem Vás jiţ informovala, obec nezískala dotaci. Cena opravy je 3,795 mil. Kč, kterou bude obec
hradit z vlastních prostředků. Do nového volebního období vstoupilo vedení obce s rozhodnutím, ţe
nezatíţí obec úvěrem, a proto také přijalo zmiňovaná opatření. Poplatek za přípojky bude znamenat příjem
přibliţně 900 tis. Kč, ze kterého můţe obec např. zbudovat AT stanici na posílení tlaku vody pro oblast
nových rodinných domků směrem k Horní Lhotě. Musíme myslet také na to, ţe obec Načeradec tvoří
dalších 10 obcí, které také mají své potřeby. Chceme v nich např. opravit hasičské zbrojnice, obecní
domky, veřejná prostranství, kapličky opatřit elektrickým zvoněním, atd.
Samozřejmě, ţe bych mnohem raději před Vás předstupovala s příjemnějšími informacemi, ale
současná situace je, bohuţel, jiná.
Jana Rozkošná, starostka obce

UŽITEČNÁ INFORMACE
1) Na Podolí u budovy OKZ Holding jiţ stojí ČOV – čistička. Podle stavbyvedoucího pana Kudělky by měla
být stavba dokončena a předána do konce května. Pak bude teprve prováděno napojování kanalizačních
přípojek ke kanalizačním řadům, počítejte s termínem v průběhu měsíce června. Připojování přípojek si
zajistí majitelé samostatně, bude prováděno po etapách, zřejmě za účasti VHS Benešov. Předem budete
seznámeni s harmonogramem připojování. Je třeba, abyste si jiţ teď připravovali vlastní přípojky, pokud je
nemáte hotové. Myslete na to, ţe se začínají zaasfaltovávat komunikace a je nutné, abyste výkopy v nich
provedli předem. Ještě jednou připomínám: Vy si sami můţete kanalizační přípojku napojit, ale vyčkejte na
informaci o termínu. Připravte si vše potřebné, aby pak připojování probíhalo plynule a dostatečně rychle.
2) Pokud byste potřebovali pomoc nebo radu k vybudování vlastní kanalizační přípojky (na svém
pozemku), obraťte se na stavbyvedoucího pana Romana Maděru (tel. 731 663 594).
3) Upozorňujeme občany a majitele nemovitostí v obci, ţe stále vybíráme poplatky za odpady, popelnice,
ze psů a vodné v Řísnici a v Daměnicích.
4) Oznamujeme občanům, ţe kominické práce provede p. Dvořák z Pelhřimova dne 11. – 15. 5.2011.
Pokud máte zájem, nahlaste se do 30.4.2011 na obecní úřad v Načeradci.
5) MUDr. Burešová Ivana, zubní ordinace Načeradec, oznamuje změnu telefonního spojení – tel. č.
776 855 145. Pevná linka zrušena.
6) V obci Načeradec byl umístěn velkoobjemový kontejner – od 28.3.2011 do 11.4.2011 bude ponechán na
náměstí, od 12.4.2011 do 18.4.2011 bude přemístěn na bytovky a od 19.4.2011 do 26.4.2011 bude
v Olešné. Dále bude přemístěn do obce Daměnice od 27.4.2011 do 2.5. 2011 a od 3.5.2011 do 10.5.2011
do obce Dolní Lhota. Ukládejte zde pouze velkoobjemový odpad. Nepatří tam nebezpečný odpad, jako
např. lednice, televizory, pneumatiky, barviva atd. Tento odpad bude sváţen dne 28.5.2011 (podrobnější
informace podáme v příštím čísle Nač. novin).
7) BIO ODPAD (větve, listí apod.) ukládejte do kontejnerů na BIO odpad – umístěny jsou na hřišti
v Načeradci a na náměstí v Načeradci (u tel. budky).
Jana Rozkošná, starostka

INFORMACE O STAVBĚ KANALIZACE A ČOV

V NAČERADCI

I v měsíci březnu pokračovala výstavba kanalizace a samotné čistírny podle stanoveného harmonogramu.
Celá stavba se očividně blíţí do finiše. Na budově čistírny byla dokončena pokládka střešní krytiny se
zateplením. Uvnitř budovy byly dokončeny omítky, včetně štukování. V okolí ČOV byly dokončeny venkovní
rozvody (výtlačné potrubí, kanalizační potrubí, přípojka elektřiny a přípojka vody). Do finálové podoby se
blíţí i terénní úpravy kolem stavby. Dle informací Ing. Kudělky (stavbyvedoucí na ČOV) v měsíci dubnu
budou osazena plastová okna a dveře. Uvnitř budou poloţeny všechny obklady a dlaţby. Ve 2. dubnovém
týdnu zahájí firma FORTEX osazování technologií čistírny. Do konce května by mělo být vše kompletně
hotové. Ani stavba kanalizace pod vedením p. Maděry nezůstává pozadu. Byla dokončena stavba
v Karlovské ulici a přípojky na bytovkách. Dokončeny byly i dvě přečerpávací stanice (u Kačína a u AGRO
DRUŢSTVA). Práce pokračují na stokách hřiště – kostel a Talapka – Olešná. 4. dubna nastupují 2 party do
Vlašimské ulice (bude se souběţně hrabat od náměstí a od „Hliňáku“). Zatím je předpoklad, ţe se začneme
po etapách připojovat ke splaškové kanalizaci jiţ v měsíci červnu. Přesný harmonogram připojení vyjde v
květnových Načeradských novinách.
Po dlouhých jednáních jsme došli s firmou SYNER ke shodě v otázce financí za opravu některých částí
vodovodu. Cena 3.795.000 Kč + DPH je opravdu velmi „kulantní“.
Určitě velice pozitivní zpráva je, ţe se podařilo dohodnout se zhotovitelem i s firmou VRV na změně
systému oprav místních komunikací (na státních silnicích musí SYNER postupovat dle poţadavků SÚS).
Aţ na výjimky se nebude pouze záplatovat výkop, ale silnice se udělá nová v celé šířce. Bohuţel povrch
nebude z baleného asfaltu, ale pouze ze stříkaného. Na tomto místě chceme upozornit občany na tekoucí
asfalt, protoţe, neţ se na všech místech podaří zasypat povrchy komunikací drtí, můţe dojít k újmě na
botech i oblečení!
Za stavební a investiční komisi – Ing. Postřihač P. a Hlinský A.

ÚPRAVY NÁMĚSTÍ
Na náměstí v Načeradci probíhají v této době úpravy zeleně. Celá akce je financována z dotace se
spoluúčastí obce. V podmínkách čerpání finančních prostředků je výsadba 13 kusů jehličnatých dřevin, 10
ks listnatých dřevin, cca 100 m ţivého plotu, doplnění laviček a košů na odpadky - vše pouze v prostoru
náměstí. Ţivý plot z kvetoucí mochny křovité bude vysazen podél zdi na náměstí, v horní části budou
odstraněny poškozené staré hlohy a nahrazeny novými stromky. Drobné jehličnaté solitéry umístníme
v nejspodnější části náměstí. Nový vzhled získá i záhonek před radnicí. Na úpravách se podílí zahradník a
určitě přispějí k lepšímu vzhledu středu obce.
Ing. Krejčová Blanka, místostarostka

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V BŘEZNU 2011 – 14. 3., 28. 3.
Rada obce schválila:
 zaměstnat pana Zdeňka Doubka od 1.8.2011 na veřejně prospěšné práce, dne 31.7.2011 ukončí
pracovní smlouvu na dotace s firmou MAVO Praha.
 „Pravidla pro samovýrobu dřeva v lesích obce Načeradec“, viz. níţe.
 komisi pro přidělení stavebních parcel v k.ú. Načeradec ve sloţení za zastupitele obce Petra
Bartoníčková a RNDr. Antonín Smrţ a za radu obce starostka Jana Rozkošná, Ing. Petr Postřihač a
Ing. Karel Svoboda.
 sečení a lajnování hřiště v obci Načeradec v reţii obce Načeradec. Bude vyuţívat kontejner na BIO
odpad.
 podepsat „Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR“ – dotace ze Státního
zemědělského intervenčního fondu – investice do lesů (můţe být čerpáno do dvou let).
Mimo jiné rada obce projednala:
 Pan Marián Grohman (zastupitel obce) se vzdává funkce předsedy stavební komise. Rada obce
jmenuje na jeho místo Ing. Petra Postřihače (člen rady obce).
 Navrhla, ţe při opravách obecního majetku v uţívání organizacemi nebo spolky v místních částech
obce Načeradec bude nejdříve podána písemná ţádost před zahájením oprav a poté projednána na
radě.
Jana Rozkošná, starostka

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 16.3.2011
36/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec jmenuje zástupce obce Načeradec do Rady obcí pro udrţitelný
rozvoj území na území obce s rozšířenou působností Vlašim starostku Janu Rozkošnou.
37/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 obce Načeradec.
38/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 513 Kč měsíčně. Odměna je
poskytována ode dne 1. 1. 2011 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehoţ se
zúčastnil.
39/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7134 Kč
měsíčně. Odměna je poskytována ode dne 1. 1. 2011.
40/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec v souladu s § 72 zákona o obcích stanoví odměnu za výkon
funkce člena rady obce Načeradec ve výši 1406 Kč měsíčně. Odměna je poskytována ode dne 1. 1. 2011.
41/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1064 Kč měsíčně. Odměna je
poskytována ode dne 1.1.2011.
42/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, ţe při
souběhu výkonu funkce zastupitele obce a předsedy výboru kontrolního a finančního se odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za
jednotlivé funkce.
43/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje v současné době zatím neprodávat objekt č. 11 a st. p.č.
1 v k.ú. Řísnice, které jsou ve vlastnictví obce Načeradec. Po vyjasnění vlastnických vztahů bude zařazeno
do programu jednání zastupitelstva obce.
44/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje záměr obce, vyvěšen dne 21.2.2011 a sejmut dne
8.3.2011, na směnu pozemků p.č. 210/23 GP o výměře 230 m² v k.ú. Načeradec a p.č. 210/1 GP o výměře
563 m² v k.ú. Načeradec, který je v současné době majetkem obce Načeradec za pozemek p.č. 208 PK o
výměře 771 m², který je majetkem paní J.V., bytem Benešov. Náklady spojené se směnou pozemků hradí
obec Načeradec.
45/2011: Zastupitelsvo obce Načeradec schvaluje směnu pozemků p.č. 210/23 GP o výměře 230 m² v k.ú.
Načeradec a p.č. 210/1 GP o výměře 563 m² v k.ú. Načeradec ve vlastnictví obce za pozemek p.č. 208 PK
o výměře 771 m² s majitelkou pozemku paní J.V., bytem Benešov. Uzavřít směnou smlouvu s paní J. V.,
bytem Benešov dle geometrického plánu 314-2/2011 zhotovený Josefem Slunečkem, geometrem Vlašim
dne 24.1.2011. Plocha 22 m² z pozemku p.č. 210/1 GP v k.ú. Načeradec (ve vlastnictví obce Načeradec),
která při směně vznikne ve prospěch J.V., obec Načeradec prodá paní J.V, bytem Benešov za 100 Kč/m².
46/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje cenu prodeje stavebních pozemků ve vlastnictví obce
Načeradec pro nové rodinné domy v k.ú. Načeradec ve výši 390 Kč/m² s platností od 1.5.2011.
47/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje:
Smlouvu na opravu vodovodu v Načeradci uzavřít s firmou SYNER VHS Jihlava,a.s., se sídlem Na Hranici
14, Jihlava, IČ 25183052 na celkovou částku opravy 3.795.000 Kč bez DPH. Oprava bude prováděna ve
třech různých etapách.
48/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-126004909/1 (s firmou ČEZ distribuce – na kNN k novým stavebním parcelám v k.ú. Načeradec).
49/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje souhrnné stanovisko v tomto znění:
Projekt Zemědělské bioplynové stanice Načeradec je v souladu s územním plánem, (změna č .2 územního
plánu schválena dne 19.12.2006). Obec Načeradec souhlasí s projektovou dokumentací stavby.
50/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje částku 3000 Kč na jednu kanalizační přípojku stavby „Kanalizace a
ČOV v Načeradci“, kterou uhradí majitelé nemovitostí v obci Načeradec.
51/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje spoluúčast obce při poskytnuté účelové dotaci ze státního rozpočtu
v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2011 - obnova kulturní památky kostela sv. Petra a Pavla
v Načeradci – oprava krovu a střechy boční kaple P. Marie - dotace 452 tis. Kč spoluúčast obce 129160 Kč.
52/2011: Zastupitelstvo obce ukládá místostarostce Ing. Blance Krejčové (místostarostce obce) jednat ve
věci zmenšení hranice Městské památkové zóny Načeradec.
Jana Rozkošná, starostka

VELIKONOČNÍ SVÁTKY

V
měsíci dubnu
očekáváme
křesťanské svátky
Velikonoce.
Přeji Vám všem šťastné proţití těchto svátků v kruhu svých
nejbliţších.
Víte, co se hodí přichystat na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou
sobotu, Boţí hod velikonoční a Velikonoční pondělí a proč?
Zelený čtvrtek připomíná poslední večeři Páně a Jidášovu
zradu. Ale stejně tak fakt, ţe uţ začalo jaro, ţe raší květy i listy,
příroda se začíná zelenat a ţe po únavné zimě je třeba tělu
dodávat vitaminy. A tak se hodí jíst zelenou stravu − špenát,
bylinky, zelí, hrachovou polévku apod.
Ve čtvrtek je také ten správný den na teplé jidášky s medem,
třeba uţ ke snídani. Úhledně či všelijak smotané pečivo
prý vzniklo jako připomínka provazu, na němţ se podle
legendy Jidáš oběsil, aby na onom světě poprosil Jeţíše o
odpuštění.
Na Velký pátek byl Jeţíš ukřiţován. Ke dni smutku se hodí
bramborová nebo i chlebová polévka i lehčí bezmasé jídlo.
Klidně sladké ovocné knedlíky nebo ryba, fazolový salát, chléb
se sýrem. Ostatně blíţí se to pravé velikonoční hodování, a tak
nezaškodí, kdyţ si ţaludek předem trochu odpočine
Během Bílé soboty věřící rozjímají a těší se, ţe po velkém
smutku se blíţí Velikonoční noc a s ní Kristovo vzkříšení. Bílou
sobotou končí postní období. Je čas pojíst maso, kdysi to byla například polévka z kozlečího mozečku
nebo rizoto z vnitřností poraţeného mláděte. Hodí se hovězí polévka i vařené maso a uţ také
na velikonoční nádivky s kopřivami. Pekly se mazance, aby byly na neděli a pondělí. A beránky, symboly
čistoty a obětování
Kristus vstal z mrtvých v neděli za svítání. Velikonoční neděli je vyhrazena sváteční hostina, Boţí hod
velikonoční. Sluší se slavit ho v rodinném kruhu, pochutnat si s nejbliţšími na pečeni, nejlépe z jehněčího
či skopového. Oblíbená bývala také holoubata. Světila se vajíčka.
Velikonoční pondělí je jiţ dnem veselých lidových oslav a bohatého hodování, svátkem jara, znovu se
probouzející přírody, naděje na dobrý hospodářský rok, dobrou úrodu, zdravý a šťastný ţivot. Znalci tradic
doporučují bílou zeleninovou polévku a třeba i vepřo knedlo zelo. Na stolech se stejně tak mohou objevit
všechna velikonoční jídla, zelená jarní i vydatná masová. Prostě hody.
Jana Rozkošná, starostka

MATEŘSKÁ ŠKOLA V NAČERADCI

Divadelní představení
Dne 4.3.2011 viděly děti v ZŠ pohádku
"Kouzelník Dik", kterou jim zahrál DĚTSKÝ
DIVADELNÍ SOUBOR BYSTŘICE. Pohádka
se dětem líbila.
Maškarní průvod obcí Načeradec
Dne 5.3.2011 procházel obcí Načeradec
maškarní průvod, ve kterém byly k vidění
různé masky. Děti z MŠ se připojily k průvodu
v maskách sněhuláků.Po skončení průvodu
obcí byl pro děti připraven zábavný program
v tělocvičně ZŠ.
Návštěva pošty
Dne 16.3.2011 jsme s dětmi navštívili místní
poštu. Děti si vyzkoušely jak poslat dopis a
dozvěděly se co je ještě moţné na poště
zařídit.
Zelený den
Dne 21.3.2011 proběhl v MŠ zelený den.Děti
i paní učitelky přišly do školky v zeleném
oblečení. Děti kreslily i soutěţily (vybarvování
ţabky, krokodýla, třídění barev). Děti si také
zasadily hrášek, který si zalévají, pečují o něj
a mají radost jak hrášek krásně roste.
Zlatý slavík
Dne 23.3.2011 pořádala školní druţina
soutěţ "Zlatý slavík", které se zúčastnily i
některé děti z MŠ. Na krásném druhém místě se umístila Markétka Brychtová a na místě pátém Kačka
Brychtová. Všechny děti, které měly odvahu zazpívat dostaly sladkou odměnu.
Moje nejoblíbenější kniha
Ve dnech 21.3. - 25.3. byl v MŠ týden pro moji nejoblíbenější knihu. Děti přinesly do MŠ spoustu
zajímavých knih. Knihy jsme si společně prohlédli a podle přání dětí také něco přečetli.
Soutěţ o nejkrásnější kytičku
Dne 29.3.2011 proběhla v MŠ soutěţ o nejkrásnější kytičku. Celý chodník před školkou krásně rozkvetl.
Děti malovaly křídami kytičky a pro nás bylo velmi těţké vybrat tu nejhezčí. Po dlouhém rozhodování jsme
spolu s dětmi nakonec vybrali ty nejhezčí. První místo obsadila Kačka Brychtová, druhé místo patřilo
Janině Bednářové a třetí místo vybojoval Vojtík Fišer. Všechny děti obdrţely za svoji snahu sladkou
odměnu.
Divadelní představení
Dne 31.3.2011 jsme byli s dětmi ve Vlašimi v divadle na pohádce "Jak se krotí princezna". Představení se
dětem líbilo a také je velmi poučilo. Moc se těšíme na další pohádku.
Velikonoční vystoupení
V sobotu 16.4.2011 se děti zúčastní velikonočního vystoupení v ZŠ s prodejní výstavkou velikonočních
výrobků. Touto cestou chceme za celou MŠ poděkovat za zájem, který jste věnovali při vánočním prodeji.
Naše MŠ utrţila dost prostředků na zakoupení mnoha pomůcek do MŠ, především barevné padáky na hry
a cvičení pro děti (kaţdý v hodnotě 1 000 Kč )do obou tříd. Doufáme, ţe s Vaším zájmem a přispěním při
velikonočním prodeji budeme moci dětem opět zakoupit něco, co obohatí naši práci s Vašimi
dětmi.(Doprodej našich výrobků bude moţný aţ do Velikonoc v naší mateřské škole.) Předem děkujeme.
J. Lesinová, J. Smetanová a J. Koubíková, učitelky MŠ

CO SE DĚLO V OBCI V MĚSÍCI BŘEZNU - VE FOTOGRAFIÍCH
Z mateřské školky (březen 2011)…

Z masopustního průvodu v Načeradci (5.3.2011)…
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ROZLOSOVÁNÍ – TJ BLANÍK NAČERADEC – III. TŘÍDA, OKR. BENEŠOV, SK. B
datum
SO 19.03.
NE 27.03.
NE 03.04.
NE 10.04.
NE 17.04.
NE 24.04.
SO 30.04.
ST 04.05.
NE 08.05.
SO 14.05.
NE 22.05.
NE 29.05.
ST 01.06.
NE 05.06.
NE 12.06.
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domácí
Blaník
Blaník
Velíš
Blaník
Trhový Štěpánov B
Blaník
Tichonice
Jawa Divišov
Blaník
Dolní Kralovice
Blaník
Blaník
Blaník
Mezno
Blaník
Křivsoudov

hosté
Čechtice
Pravonín
Blaník
Postupice
Blaník
Jankov
Blaník
Blaník
Louňovice
Blaník
SK Načeradec
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Jawa Divišov
Blaník
Ratměřice
Blaník

začátek
15.00
16.00
15.00
16.30
15.00
17.00
17.00
17.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.30
17.00
17.00
17.00

zápas
P
P
M
M
M
M
M
Pohár
M
M
M
M
Pohár
M
M
M

VELÍŠ– BLANÍK 3.4.2011.
Přišlo to, co přijít muselo. Začnu hned od začátku smutným konstatováním. Současné muţstvo Blaníku bez
nejlepších hráčů posledních pěti let a kostry muţstva (Petr Pavelka, Ivo Dudek, Franta Kaltounek a Michal
Rambousek), nemůţe hrát ve třetí třídě důstojnou roli. To muţstvo na to bez nich prostě nemá a bude to
víceméně zázrak tuto soutěţ udrţet. Dudek je před operací kolena a bude aţ v půli května a Petr Pavelka
přešel na nové zaměstnání a bude moci hrát pouze ob týden.
Ve Velíši nastoupila středová záloha ve sloţení Pavelka Michal a Ondra Soukup a pokud měli fyzické síly,
tak byla hra celkem vyrovnaná. Bohuţel to trvalo tak 20 minut a potom střed hřiště jiţ ovládli domácí.
Přesto šel Blaník do vedení, kdy po samostatné akci střílel zprava ke vzdálenější tyči Tomáš Holý. Za pár
minut se při našem bránění ocitl ve vápně Zdeněk Bednář a díky dobré koordinaci těla hrál rukou místo
nohou – penalta – a vyrovnáno. Za několik málo minut standardní situace před naší šestnáctkou - domácí
obracejí výsledek a jdou do vedení. Byl to sice rozhodčím nesprávně posouzený faul, ale vzhledem
k dalšímu vývoji zápasu to nehrálo roli. Horší byl fakt, ţe si náš brankář Michal Tichý postavil nejen blbě
zeď, ale opět, jako jiţ několikrát v minulosti, si stoupnul za ní doprostřed brány a čekal, kde se vynoří míč,
protoţe ho nemohl v ţádném případě vidět. Míč se vynořil a on ho viděl aţ v brance. Během několika
sekund byl na lavičce a zpytoval svědomí. Do branky šel Jirka Jelínek. V druhé půli uţ to bylo v reţii
domácích a jen díky jejich „neumu“
v koncovce to skončilo pouze 3:1.
Přísnější metr snesou pouze bojovníci
v obraně Michal Bednář a Lukáš Vítek,
dařilo se tentokrát Tomáši Holému a stále
lepšícímu se Martinu Chomátovi.
Za týden v neděli Blaník přivítá na svém
hřišti od 16.30 muţstvo Postupic, které
tady tuto sobotu vypráskalo SK Načeradec
1:4, takţe to nebude vůbec jednoduché.
http://blaniknaceradec.webnode.cz/news/a3-42011-velis-blanik/

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Ţivotní jubileum v dubnu
oslaví…
4.4..2011
Aneţka Heřmánková
Slavětín
80 let
23.4.2011
Štěpán Fišer
Načeradec
70 let
27.4.2011
Jaroslav Šturc
Načeradec
70 let

Blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví.
 Zednické práce nabízí Patrik Brychta,
Načeradec 247, tel. č. 737665790,
e-mail:patrikbrychta@ email.cz
 Obec Načeradec nabízí zdarma zbytky
po těţbě, podmínkou je úklid paseky
sházením klestu na hromady. Kontakt:
317852335.
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