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SLOVO STAROSTKY

Váţení spoluobčané,
dnešní příspěvek bych chtěla na rozdíl od mého dubnového slova naladit pozitivněji. Drobnými změnami
jsme jarně naladili načeradské náměstí. Zaměstnanci obce rozmístnili ke kostelu, před „obchoďák“,
k pomníku padlých lavičky, stojany na kola, odpadkové koše. Doufám, ţe budou dlouho slouţit
k příjemnému posezení pro domácí občany i pro návštěvníky Načeradce. I kdyţ po obci panuje stále čilý,
stavební ruch, je určitě příjemné na chviličku se zastavit, posadit a vychutnat si krásný pohled např. na
kostel, radnici nebo parčík u sochy sv. Jana Nepomuckého. Prvním, kdo „pokřtil“ lavičku proti radnici, byl
pan Jan Doubek z Vračkovic a pochvaloval si. Pro mě, a určitě pro Vás také, je pocit o to příjemnější, kdyţ
vidím kolem sebe pořádek. Chci na Vás apelovat, vyuţívejte odpadkové koše, veďte k tomu neustále své
potomky od raného věku, ať se nám potřeba uklízet odpadky do koše dostane více pod kůţi. Zatím tomu
tak není.
Od změny politického reţimu v našem státě uplyne letos 22 let a stále se potýkáme s problematikou
vlastnických vztahů. Mnohý obecní majetek leţí na pozemcích jiných vlastníků, hlavně jsou to vodovody,
komunikace. Vedení obce má zájem tyto vztahy dávat do pořádku, ale ne vţdy se daří. Musí brát v úvahu,
zda podmínky, které si druhá strana stanoví, jsou reálné. Je těţké přistoupit např. na koupi neudrţovaného
pozemku v Pravěticích za 300 Kč/1m². Není jednoduché souhlasit s odstraněním komunikace, kterou kdysi
zbudoval MNV Načeradec a JZD Načeradec, na kterou jsou místní občané zvyklí, která by mohla jednou
být např. součástí cyklostezky. Vyzývám tímto majitele takových pozemků, buďte, prosím, vstřícnější,
tolerantnější vůči obci, tím v podstatě vůči spoluobčanům. Takový vodovod neslouţí starostce, radním, ale
třeba občanům Řísnice, Daměnic, atd. Při oboustranné dobré vůli bychom se měli dohodnout na směně
nebo prodeji.
Jana Rozkošná, starostka obce

UŽITEČNÁ INFORMACE
1) Slibovaný harmonogram připojování kanalizačních přípojek na splaškovou kanalizaci v Načeradci není
stále ještě stanovený. Máte-li moţnost, sledujte informace na www.naceradec.cz nebo čekejte informaci
v příštích Načeradských novinách, případně místním rozhlasem.
2) V průběhu května budou rozesílány majitelům kanalizačních přípojek k načeradským nemovitostem
faktury na částku 3 000 Kč – poplatek za připojení k čistírně odpadních vod. Majitelům, kteří se dodatečně
přihlásili k napojení ke kanalizační síti, budou rozesílány faktury na částku 3 330 Kč – za vyřízení
stavebního povolení a vypracování projektové dokumentace na kanalizační přípojku.
3) Stavbu „Načeradec – kNN, p.č. 210/136-145“, el. zasíťování v lokalitě Vinohrad 2 (poslední prodávané
stavební parcely) bude provádět firma GA Energo technik, Plzeň. Termín zahájení realizace je stanoven
na 12.5., podle sdělení zodpovědného zástupce p. Kocandy práce fakticky zahájí v druhé polovině května.
4) V pondělí 2. května zahajuje vlastník místní čerpací stanice - fa BENZ rekonstrukci této čerpací stanice.
Pro dobu rekonstrukce, tj. 2.5. - 31.7.2011, stanovil MěÚ Vlašim - odbor dopravy a silničního provozu
přechodnou úpravu provozu silnice č.II/150 v prostoru čerpací stanice. Stavební práce nebudou zasahovat
do vozovky, ale vzhledem k tomu, ţe podél komunikace bude pohyb těţké stavební techniky, bude zde
umístěno dopravní značení „Výjezd vozidel ze stavby“, „Výstavba ČS PHM“. V uvedené době bude provoz
čerpací stanice přerušen.
5) Středisková knihovna oznamuje, ţe od čtvrtka 19. 5. 2011 budou před knihovnou umístněny vyřazené
knihy. Občané si je zde mohou vybrat a zdarma odnést. Jedná se o 300 knih všech ţánrů, pro děti i
dospělé. Knihy budou k dispozici vţdy ve výpůjční dny: pondělí, čtvrtek 9 - 11, 12 - 18 hodin.
6) Obec Načeradec a Technické sluţby Vlašim oznamují občanům obcí Daměnice, Dolní Lhota a
Novotinky na změnu svozu směsného komunálního opadu z popelových nádob. Od 2.5.2011 do 4.9.2011
je zahájen letní svoz. Svoz bude uskutečněn vţdy v sudém týdnu ve čtvrtek počínaje dnem 5.5.2011.
7) V obci Dolní Lhota bude umístěn kontejner na velkoobjemový odpad od 5.5.2011 do 12.5.2011 Ukládejte
zde pouze velkoobjemový odpad. Nepatří tam nebezpečný odpad, jako např. lednice, televizory,
pneumatiky, barviva atd.
8) Svoz nebezpečného odpadu bude proveden dne 28.5.2011
částech obce takto:
Pravětice
u kontejneru 9,30 – 9,50 hod,
Daměnice
Načeradec
Olešná
10,30 – 10,45 hod, Načeradec
Vračkovice
náves
11,40 – 12,00 hod, Horní Lhota
Dolní Lhota čekárna
12,45 – 13,05 hod, Slavětín
Řísnice
obchod
13,50 – 14,10 hod.

firmou Technické sluţby Vlašim v místních
tel. budka
Agrodruţstvo
váha
u kapličky

10,00 – 10,20 hod,
10,50 – 11,30 hod,
12,15 – 12,35 hod,
13,20 – 13,40 hod,

9) Zubní ordinace, MUDr. Ivana Burešová, v Načeradci upozorňuje na změnu ordinačních hodin:
Pondělí
Načeradec
7,30 – 17,30 hod,
Úterý
Louňovice
9,00 – 15,00 hod,
Středa
Načeradec
7,30 – 15,00 hod,
Čtvrtek
neordinuje se,
Pátek
Načeradec
7,30 – 14,00 hod.
Jana Rozkošná, starostka

Blanický rytíř pasuje nové cyklorytíře
V sobotu 28. května 2011 od 13 hodin se v Kraji blanických rytířů na
Benešovsku uskuteční šestý ročník cyklistické akce s názvem „Blanický cyklorytíř“,
která zahájí cyklistickou sezónu na cyklotrase s názvem „Po stopách blanických
rytířů“. Pro tento ročník jsou připraveny dvě cyklotrasy – pro zdatné cyklisty a pro
rodiče s dětmi. Obě cyklotrasy začínají ve Velíši nedaleko Louňovic pod
Blaníkem. Cyklotrasa pro náročné cyklisty dlouhá 32 km vede kolem bájné hory
Blaník přes stejnojmennou chráněnou krajinnou oblast. Na trase naleznou
návštěvníci odpočinková místa s ilustrovanými legendami o blanických rytířích.
Cyklotrasa pro rodiče s dětmi dlouhá 8 km bude doplněna zastaveními s
plněním různých cyklistických i vědomostních úkolů. Letošní start cyklistické akce bude v sobotu 28. května
průběţně mezi 13 a 14 hodinou od kostela sv. Josefa ve Velíši, který mohou účastníci před akcí navštívit.
Všichni účastníci, kteří cyklotrasy absolvují a do cíle dorazí s potvrzenými kartami z jednotlivých
stanovišť, obdrţí pamětní list a budou blanickým rytířem pasováni na Cyklorytíře 2011. V cíli, který bude
umístěn rovněţ u kostela, je zajištěno občerstvení včetně ţivé hudební produkce. Cyklistickou akci
realizuje obec Velíš ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ve Vlašimi a obcemi Načeradec,
Pravonín, Kondrac, Ostrov a Louňovice pod Blaníkem.
Kraj Blanických rytířů

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V DUBNU 2011 – 13.4., 27.4.
Mimo jiné rada obce projednala:
Rada obce uznala kvalifikaci pro výkon funkce ředitelky školy Ing. Bc. Jany Beránkové. Do funkce
byla jmenována ke dni 1. ledna 2011. Studium pro vedoucí pracovníky začala od září 2010 na PedF
UK v Praze. K 1. lednu 2012 bude mít splněny podmínky nad rámec Funkčního studia I – PedF UK
vystaví potvrzení.
Rada obce schvalila koupi 45 ks rygolníků. Pouţity budou na opravu v Dolní Lhotě, práce provede
p. Martin Šmergl, Dolní Lhota.
Rada obce projednala ţádost o koupi obecního domku ve Slavětíně. Rada obce doporučila
neprodávat nemovitost – obecní domek ve Slavětíně čp. 40. Projedná zastupitelstvo obce.
Rada obce projednala umístění vodovodního hydrantu v místní části obce v Daměnicích. Je
umístěný na pozemku p.č. 84 KN v k.ú. Daměnice, který je ve vlastnictví manţelů Pšeničkových.
Rada obce doporučila odkoupit část pozemku p.č. 84 KN. Zaměření provede obec Načeradec za
spoluúčasti F.S., Daměnice. Rada dále doporučila odkoupit pozemek za odhadní cenu. Projedná
zastupitelstvo obce.
Rada obce projednala souhlasy Krajské správy a údrţby silnic Středočeského kraje, Praha a Policie
ČR (souhlas kladný) ke sjezdu ze silnice pozemek p.č. 1859/1 v k.ú. Načeradec na pozemek p.č.
210/3 v k.ú. Načeradec. Obec poskytne trubky, bude se spolupodílet J.K., Vračkovice.
Rada obce projednala dešťovou kanalizaci u nemovitosti Načeradec (bývalá synagoga), p.č. KN st.
102 na základě ţádosti vlastníků nemovitosti firmy JIRFA. Rada obce souhlasila s odvodněním, ½
délky trubek zajistí obec.
Rada obce souhlasila s opravou mostu v Pravěticích u Štěpánka – obec dodá písek a cement.
Jana Rozkošná, starostka

INFORMACE O STAVBĚ KANALIZACE A ČOV

V NAČERADCI

v měsíci dubnu pokračovala výstavba kanalizace a čističky odpadních vod podle plánu. Je vidět, ţe se
blíţí konec stavby (30.6.), na který se určitě všichni těšíme. Na ČOV byly, dle informací Ing. Kudělky, v
měsíci dubnu dokončeny trubní rozvody, dále byla zahájena montáţ technologické části samotné čistírny a
vnitřních elektrických rozvodů. Dokončeny jsou také vnitřní i venkovní omítky, veškeré obklady a dlaţby.
Jsou osazena okna i dveře. V květnu bude firmou FORTEX dokončena kompletní montáţ elektro +
technologie ČOV. Dále budou dodělány sociálky, dojde k vystěrkování podlah a vnitřní omítky malíři
kompletně vymalují. Ve druhé polovině května provedou subdodavatelé firmy SYNER a.s. fasádní nátěr,
vybudují chodníky kolem budovy a postaví příjezdovou komunikaci. Také dojde ke kompletním terénním
úpravám v okolí ČOV. Koncem měsíce budou provedeny komplexní zkoušky technologií a inţenýrských
sítí. Vlastní čistírna bude připravena ke zkušebnímu provozu po 31. květnu. V červnu začne postupné
připojování - harmonogram připojení bude zveřejněn aţ začátkem příštího měsíce. Podle plánu pokračuje i
pokládka splaškové kanalizace a oprava vodovodního řadu, pod vedením p. Maděry. V dubnu byly
dokončeny práce v Karlovské ulici i stoka ke hřišti. Začalo se kopat Na Podolí, u OKZ, kde se bude stavět i
stáčecí místo. V květnu dojde k propojení kanalizací v Olešné. Vlašimská ulice bude kompletně dokončena
do konce měsíce (poloţení kanalizace, oprava vodovodu a uvedení vozovky do původního stavu). Občané
v této ulici tak budou proti jiným nejméně omezeni. Začala se také čistit a kamerovat nově vybudovaná
splašková kanalizace. Nadále budou pokračovat opravy místních komunikací stříkaným asfaltem. Doposud
je hotová pouze komunikace od Vacíků k Lapáčkovým. Pokračovat se bude u Čermáků, Zhorných, Šveců,
Kučerka, od čerpací stanice ke Smrţovým a od bytovek ke kapličkám. Státní silnice se budou opravovat aţ
po otevření Vlašimské ulice (vyjma dláţdění za omezeného provozu na náměstí), protoţe dříve úředníci
odboru dopravy nedovolí uzavřít jinou silnici v uţívání SÚS. Opětovně zde musíme spoluobčany upozornit
na tekoucí asfalt, můţe dojít k újmě na obuvi, oblečení i autech. Koncem května se pravděpodobně začne
kopat na náměstí (nebude uzavírka, ale pouze částečně omezený provoz) a u hasičárny.

I

Za stavební a investiční komisi Ing. Postřihač P. a Hlinský A.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V NAČERADCI

Vybíjená - Benešov
Ve středu 6. dubna se, někteří chlapci a děvčata z 3. - 5. třídy
zdejší školy zúčastnili okresního přeboru ve vybíjené.
Na turnaj se sjelo 19 základních škol z celého okresu Benešov. Po
absolutním vítězství ve své skupině jsme porazili ZŠ Votice a
probojovali jsme se do semifinále. Duel se ZŠ Benešov, Jiráskova,
která nakonec získala 1. místo, jsme neustáli. Soustředili jsme
všechny síly na zápas se ZŠ Poříčí nad Sázavou a vybojovali
krásné 3. místo.
Naše radost byla ještě znásobena bronzovými
medailemi, pohárem a míčem na vybíjenou.
Jana Tichá a ţáci 3.-5.tř.

Mladý zahrádkář
Jiţ tradičně se ţáci naší školy zúčastnili
soutěţe Mladý zahrádkář.
V letošním, jiţ 9. ročníku, se utkalo 24 ţáků ve
dvou kategoriích. Soutěţ se tento rok konala 8. dubna v benešovském DDM.
Načeradskou školu reprezentovalo 6 ţáků.
Jedním z úkolů byla praktická část tzv. Poznávačka. Soutěţící, podle vzorku
rostliny nebo semene, měli určit, o jaký druh rostliny se jedná. Druhou částí byly
teoretické testy.
Nejúspěšnější v mladší kategorii byla Veronika Přibylová z 5.tř., na 3.místě
skončil Ondřej Kazda ze 6.tř. a Jan Vašíček ze 6 tř. obsadil 5 místo.
Starším ţákům dominovala Valerie Dědková z 8.tř., na 3.místě skončila
Kateřina Kupsová,také z 8.tř., a pěkné 4.místo obsadil Daniel Křemen z 9 třídy.
Vítězky obou kol postupují do celostátní soutěţe v Kroměříţi. Další odměnou
jim byl zájezd na zahrádkářské výstavy v Lysé nad Labem a v Čáslavi u Starkla.
Naši „mladí zahrádkáři“ si jistě zaslouţí pochvalu za přípravu, kterou se jim
podařilo zúročit ve výsledcích této soutěţe.
Jitka Zvárová

Velikonoční besídka
V sobotu 16. dubna se konala v
tělocvičně
ZŠ
Načeradec
velikonoční besídka. Vystoupili na
ní ţáci jednotlivých ročníků ZŠ, děti
z MŠ a pěvecký sbor. Ţáci
předvedli pohádky, scénky, pásma básniček, písniček i taneční
vystoupení. Kaţdé vystoupení ocenilo početné publikum
srdečným potleskem. Mezi jednotlivými představeními se
představili vycházející deváťáci, kteří zde plnili zároveň roli
konferenciérů. ŠD a MŠ uspořádaly prodejní velikonoční
výstavu. Malovaná vajíčka, perníčky, pomlázky a jiné hezké
věcičky šly rychle na odbyt. SRPDŠ zorganizovalo bohatou
dětskou tombolu a chutné občerstvení. Byla to příjemně
strávená prosluněná sobota a všem se besídka moc líbila.
Pavla Nguyenová, Martin Švec 9. tř.

MATEŘSKÁ ŠKOLA V NAČERADCI
Ţlutý den
V pondělí 11.4.2011 proběhl v MŠ ţlutý den. Děti i paní
učitelky přišly do školky ve ţlutém oblečení. Děti stříhaly
sluníčka, malovaly kuřátka a také se naučily tanec kuřátek.

Beseda s myslivcem
V úterý 12.4.2011 děti pozorně poslouchaly zajímavé
vyprávění pana myslivce a dozvěděly se spoustu
zajímavých věcí. Děti musíme pochválit, protoţe dobře
reagovaly na některé dotazy pana myslivce.

Velikonoční vystoupení
V sobotu 16.4.2011 děti zatančily jako kuřátka a jejich
vystoupení bylo odměněno potleskem. Děkujeme všem za
podporu MŠ při velikonočním prodeji. Kaţdým zakoupeným
výrobkem jste přispěli na pomůcky a zlepšení prostředí dětí
v naší mateřské škole.

Zápis do MŠ
Ve dnech 18. 4. a 19. 4. 2011 proběhl v MŠ zápis dětí pro
školní rok 2011 - 12. K zápisu přišlo 11 dětí a 9 dětí odejde
do 1. třídy. Provoz MŠ ve školním roce 2011 - 12 zůstane
beze změn na dvou třídách.

Hon na velikonočního zajíce
V úterý 19.4.2011 jsme pro děti při vycházce uspořádali
"Hon na velikonočního zajíce". Děti hledaly a plnily různé
úkoly. Na závěr našly děti poklad v podobě čokoládových
vajec s překvapením.

Čarodějnický rej
V pátek 29.4.2011 si děti vyzkoušely při soutěţi pravé
čarodějnické košťátko a za své výkony dostaly diplomy a
sladkou odměnu. Kaţdá třída si vyrobila podle své fantazie
svoji čarodějnici a děti ji společně krásně dozdobily. Děti se
naučily čarodějnický tanec a hru o čarodějnici, která byla
dlouhá jako jitrnice. Den se nám vydařil.

NĚCO Z MINULOSTI
KDO TĚ BUDE TRÁVO ŢÍT…..
Řady dříve narozených stále řídnou a chci se pokusit seznámit mladší se změnami, které se udály za jeden
lidský ţivot osmdesátiletých a starších, kdyţ byl kaţdý metr trávníku vzácností a dnes je velkým zatíţením.
Snad se nestane, aby pozemek u chalupy byl věcným břemenem a chalupa musela být prodána hluboko
pod cenu, jako kdyţ se prodávala s výměnkářem.
Za prvé republiky se pronajímal kaţdý kousek obecního pozemku. Pronájem byl veřejný, starosta oznámil,
o který pozemek se jedná a jaká je vyvolávací cena. Zájemci přihazovali po malých částkách. Po kaţdém
přihození opakoval částku a prohlašoval po prvé, po druhé, a kdyţ se nikdo nepřihazoval, oznámil po třetí.
Ten kdo přihodil poslední, byl nájemcem. Jaký byl zájem o pozemky, o tom svědčí vračkovská „Slouhovka“.
Ves byla rozdělena potokem a uprostřed návsi byla pastouška a ten malý kousek trávníku se pronajímal.
Jméno „Slouhovka“ je po obecním pastýři (slouhovi), patřil do jeho odměny za pasení dobytka. Poslední
slouha zemřel v roce 1882 a od té doby obec „Slouhovku“ pronajímala aţ do roku 1931, od té doby ji začali
pouţívat hasiči jako cvičiště a kluci k fotbalu. Větší hospodáři nechávali chovatelům jedné krávy nebo kozy
sklízet meze a oni jim pomáhali na polích.
Ještě byla jedna moţnost k nasušení sena, ale byla náročná na práci v panských lesích. Do druhé světové
války se v lesích velkostatku prováděla těţba dřeva za chvoj, vršky a kůru, za díl pařezů průměrně 11 kusů
se zdarma odpracovalo ve školce a při sázení stromků 11 dnů zdarma a tak se říkalo: „chodíme na lásku.“
Na začátku druhé světové války začala těţba dřeva za mzdu a chvoj a pařezy velkostatek prodával ve
draţbě. Těţbu prováděli lesní dělníci z Dolní Lhoty, pánové Rezek Ant., Rezek Václav, Šmergl, Heřmánek
a Šteiner. Všechno řezání prováděli ručními pilami se dřevěnými oblouky ze smrkových větví. Aby měly
tvar, přivazovaly se na kolo od rápového vozu. Lesní dělníci dřevo neloupali, za kůry jej oloupali občané,
kteří lesy nevlastnili, lesní dělníci pořádali v Dolní Lhotě Lesnický bál. Všechno dřevo se na pilu vozilo
oloupané, aby nebylo napadeno hmyzem, bylo mnohem lehčí, na vozy se nakládalo ručně a odváţelo se
s koňskými potahy. Těţilo se v zimě, v době vegetačního klidu těţené v míze nebylo trvanlivé.
Na lásku se nechodilo, za práci ve školce a sázení byla hodinová mzda muţů 2,80 Kčs a ţen 2,10 Kčs.
Všechny jámy po pařezech musely být zaházené a mohly začít přípravy k sázení. Natáhla se dlouhá šňůra,
na ni 1 m od sebe mašle a podle nich se zaráţely kolíky. Ve vysázených pasekách se vysekávala tráva
kosou a srpem a sušila se kůpu za kůpu, polovina kůp patřila pracovníkům a polovina hajnému.
Většina zemědělských druţstev byla zaloţena v roce 1958 a většina členů byla ve vyšším věku. Ve
Vračkovicích pracovalo v zemědělství 63 lidí. V prvních létech po zaloţení druţstev chovali zemědělci
záhumenkové zvířectvo a všechny meze a plochy pro stroje nepřístupné, byly posekány a sklizeny. Sekal
jsem a sušil seno na Čechově. Členové zestárli, ubývalo sil a odcházeli a s nimi záhumenkové zvířectvo a
o trávu přestal být zájem, seká se jenom, protoţe se musí. Těţkou práci sekání kosou i na malých
parcelách nahradily stroje.
Disko se na vesnici nekoná, aby alespoň vesničané trochu toho „techna“ uţili, mají ţací stroje, nevydávají
zvuk jako rachot bubnů, mají spíš naříkavý hlas. Pokrok jde ku předu a sekání ručně kosou má odzvoněno,
klepání kose se ozývá jen zřídka, broušení kos na lukách od čtyřech hodin ráno se neozývá. Na několik
posledních mohykánů, kteří se ohánějí kosou, čekají na nebeské louce party sekáčů a těší se aţ jim
přinesou „ţitnou“ od pana Bednáře, točil ji ze dřevěného sudu do lahví, jeden litr za 12 Kčs.
Jan Doubek, Vračkovice

RUŠNÉ JARO VE VRAČKOVICÍCH

Dne 5. února proběhl ve Vračkovicích 1. ročník chytání pstruhů na zamrzlém rybníce. Tuto akci se
snaţilo zhatit počasí, ale naštěstí se mu to nepodařilo a vše mohlo v jednu hodinu odpoledne odstartovat.
V ledu byly jiţ předchozí den vysekány díry a rybáři se tak mohli ihned po svém příchodu věnovat chytání
samotnému. Komu byla zima, mohl se ohřát v „Parlamentu“, kde bylo připraveno teplé občerstvení. Celkem
se chytilo 36 pstruhů, a tudíţ lze povaţovat první ročník za úspěšný. Večer pak pro ty, kteří zůstali, hrála
hudba a vše se protáhlo aţ do pozdních nočních hodin.
Další větší akcí byla oprava cesty z návsi na louku. Cesta byla kompletně zrekultivována: byly vytrhány
keře a kořeny, pořezány stromy, zpevněny okraje a bagrem byla srovnána do roviny. Po náročné práci
můţeme říci, ţe se výsledek zdařil.
9. duben se do Vračkovské kroniky zapíše velkým
písmem. Právě tento den proběhlo slavnostní sázení
dvou líp před vjezdem do poţární zbrojnice. Této akce se
zúčastnil celý hasičský sbor Vračkovic, místní obyvatelé a
také pozvaní hosté. V jednu hodinu zahájila vše kapela a
od té chvíle vše nabralo rychlý spád. Starosta SDH spolu
se starostkou Načeradce pronesli slavnostní projev a poté
se chopili lopat a předpřipravené lípy začali zahrabávat
hlínou. Pak si kaţdý z hasičů symbolicky přihodil svou
špetku hlíny. Poté jiţ nic nebránilo tomu, aby propukla
volná zábava. Hudba hrála, všichni se bavili a po celých
Vračkovicích vládla pohodová a spokojená atmosféra.
Prozatím poslední plánovanou akcí, která se zde bude
konat, jsou oslavy 80. výročí zaloţení hasičského sboru a s tím spojené závody v poţárním útoku.
Slavnostní odpoledne vypukne ve 12 hodin dne 14. května na návsi ve Vračkovicích. Tímto jste všichni
zváni a doufáme, ţe nás poctíte svou účastí. SDH Vračkovice
Dne 9. května 2011 oslaví pan Jan Doubek z Vračkovic, dlouholetý člen a bývalý
velitel SDH Vračkovice, své 85. narozeniny. Tímto mu přejeme hodně elánu a zdraví do
dalších let.
Za SDH Vračkovice starosta sboru Josef Křemen

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ţivotní jubileum v květnu oslaví…
1.5.2011
9.5.2011

Marie Nováková
Jan Doubek

Načeradec
Vračkovice

90 let
85 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
 Prodám plné nové cihly,
Informace na tel.č.: 737845381.

nepouţité.

 Provedeme zednické práce – základové
desky, pokládka zámkové dlaţby na klíč
včetně zemních prací. Tel. 724288405
www.zamkovka-naklic.cz

Firma Svoboda Havl. Brod nabízí:
chovné kuřice – stáří: 11 týdnů,cena 110 Kč/ks, 17 týdnů, cena - 135 Kč/ks
Dále nabízí krůty - stáří - 6 týdnů, cena 240 Kč/ks. Datum prodeje: 6. května v 10:00
hod v Načeradci na náměstí.
Moţno objednat na telefonu 732 819 867.
 Drůbeţ Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových plemen Hisex
hnědý,Tetra hnědá a Dominant ţíhaný,
kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček –18 - 20 týdnů.
Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před
snáškou. Slepičky p o u z e z našeho
odchovu. Cena - 138 - 148 Kč/ks dle stáří.
V roznášce 155 Kč/ ks.
Prodej se uskuteční:
v úterý 17. května 2011, Načeradec - u
obecního úřadu - ve 12, 35 hod.
Případné bliţší informace tel: 728605840,
415740719, 728165166

SLET ČARODĚJNIC
V sobotu 30. 4. se na hřišti v Načeradci uskutečnil slet
malých i velkých Čarodějnic, který pořádalo o. s. Kamarádi
Načeradce ve spolupráci s obcí Načeradec. Od 18,00
hodin na hřišti probíhaly dětské soutěţe, za které děti
obdrţely sladkou odměnu. Hrála hudba. V 19,00 hodin
byla vyhlášena „nejkrásnější čarodějnice“. Sdruţení letos
vyhlásilo dvě krásné čarodějnice. Očekával se přílet
čarodějnic. V 19,30 hodin vypuklo čarodějnické rejdění a
následovalo divadelní představení spojené s tanečním
vystoupením čarodějnic. Vyvrcholením bylo zapálení ohně
a upálení čarodějnice. Pro všechny bylo připraveno
občerstvení a kaţdý si mohl opéci špekáček na ohni.
K dispozici bylo pivo, limo aj.
Akce byla určena všem dětem i dospělým. Snad se všichni dobře pobavili. Myslíme, ţe se slet
čarodějnic opět vydařil. Děkujeme TJ Blaník Načeradec za zpřístupnění hřiště a kabin, Martině Ctiborové,
Jardovi Heřmánkovi a Anetě Smetanové za zpracování divadelního představení a všem ostatním, kteří
nám pomáhali při přípravách.
Za o.s. Kamarádi Načeradce Martina Švecová
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