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SLOVO STAROSTY

Léto
Dne 21. 6. t.r. v 19 hodin 16 minut středoevropského letního času vstoupilo Slunce do
znamení Raka. Nastal letní slunovrat, začalo astronomické léto. Léto je zároveň (na severní
polokouli) nejdelším ročním obdobím - trvá 93,7 dne. A aby to bylo ještě sloţitější, přeci jen
měnící se vzdálenost Země od Slunce má svŧj význam. 6. července bude Země v odsluní, tedy v
největší vzdálenosti od Slunce. Díky tomu máme na severní polokouli o něco chladnější léta neţ
na polokouli jiţní, ale totéţ platí i pro naše mírnější zimy.
Jaké bude nadcházející léto? Přejeme si, aby bylo hlavně slunečné, ale ne příliš velká horka.
Aby občas zapršelo a rostly houby, ale ne moc. Zemědělci potřebují na ţně sucho, ale občas
také vodu, aby rostly brambory, kukuřice. Není to s námi lidmi jednoduché. Spravedlivé je to, ţe
nikdo si nedokáţe počasí objednat nebo dokonce podplatit, musíme ho přijmout takové, jaké
přijde. Někdy nám mohou napovědět generacemi ověřené pranostiky, jako např.:
Kdo léto proleţí, zimu prochodí s ţebráckou mošnou. Červenec, srpen a září muka, ale
potom bude mouka. Pěkné rŧţe v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu. Kdyţ se
hřiby v létě mnoho rodí, ten rok málo chleba plodí. Okolo Máří, Abdona a Hynka pracuj o ţněch i
v noci a popíjej ztenka. Neprší-li na Sedm bratří, pak jsou suché ţně (10.7.). Okolo svaté
Markéty jsou bouřky nasety. Co červenec ze dne odtrhne, to na teple přidá. Co červenec neuvaří
- srpen nedopeče. K Anně svatý hodina ze dne se tratí.
Na létě je krásné, ţe díky prázdninám a dovoleným máme více času na své blízké,
cestujeme, poznáváme nová místa. Všem přeji spokojené léto a hlavně šťastné návraty domŧ.
Jana Rozkošná, starostka obce

UŽITEČNÁ INFORMACE
1) Přibliţně 20 majitelŧ načeradských nemovitostí (a kanalizačních přípojek) je jiţ připraveno napojit se na
kanalizační síť. 30. června 2011 byla paní Marií Kotkovou, pracovnicí MěÚ Vlašim, odboru ţivotního
prostředí (vodoprávního úřadu) oficielně uvedena čistička odpadních vod do zkušebního provozu. Většina
kanalizačních řadŧ je také hotova, nejen stavebně, ale i s provedenými kontrolami, se zaměřením geodeta,
s kamerovými zkouškami. Nejsou hotové k dnešnímu dni tyto řady: od Chaloupky k farské zahradě, (ul. Ke
Hřišti), u rodinných domkŧ Otradovcových, Polívkových, Malechových, k bytovkám u OKZ. K nim není
ještě moţné se napojovat. K hotovým kanalizačním řadŧm začneme s napojováním 1. července 2011.
Připomínám, ţe po vzájemné dohodě stanovíme konkrétní termín.
2) V měsíci červenci provedou zástupci OÚ Načeradec odečítání a kontrolu vodoměrŧ v obcích Pravětice
(So 16/7) a Řísnice (So 23/7). Prosím hlavně chalupáře, aby s tímto termínem počítali a pokud je to trochu
moţné, zpřístupnili své vodoměry, pokud je mají.
3) Načeradští hasiči po zimní sezóně vyčistili vodní nádrţ v Olešné („koupaliště“), rybáři zajistili napuštění.
Upozorňuji Vás všechny občany, dospělé i děti, kteří vyuţíváte tuto nádrţ pro koupání, ţe tak činíte na
vlastní nebezpečí. Určitě v této nádrţi nemají co dělat Vaši miláčkové – psi.
4) Nezapomeňte na povinnost …. Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 jste povinni zaplatit místní
poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadŧ. Kdo tak ještě neučinil, mŧţe navštívit obecní úřad v Načeradci a zaplatit v pokladně
(nebo na účet 320101329/0800). Takto je moţné uhradit vodné (obce Daměnice, Pravětice a Řísnice) a
poplatek ze psa. Bliţší informace na tel. č. 317852335, e-mail obec@naceradec.cz.
5) S nadcházejícími prázdninovými dny bude mít zejména mladší generace více času na sportování,
koupání a jinou relaxaci. Přejeme jí krásné prázdniny a současně doufáme, ţe se kaţdý bude ohleduplně
chovat k majetku spoluobčanŧ a k majetku obce (hřiště, náměstí, návsi, obecní nádrţe a rybníky). Jen
v poslední době mládeţ stihla zničit strop v čekárně na náměstí v Načeradci a zábradlí u rybníka Obecník.
Obec opravy uhradí, ale nebude do nekonečna přihlíţet vandalství. Kaţdý, kdo bude při ničení majetku
přistiţen, bude nést finanční náklady na opravy sám.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V ČERVNU 2011 – 8.6., 23.6. 2011
Mimo jiné rada obce projednala:
Rada obce projednala úhradu za vypracování stavebního projektu k přípojkám
kanalizace a ČOV stavby „Kanalizace a ČOV Načeradec“. Souhlasí s úhradou
3330 Kč od občanŧ Načeradce, kteří poţádali o přípojku v tzv. II. etapě.
Rada obce projednala ţádost ZŠ a MŠ Načeradec o vyřazení spotřebičŧ a
souhlasí s vyřazením spotřebičŧ dle seznamu základní školy.
Rada obce projednala ţádost MUDr. St. Tomaštíka, bytem Vlašim a vyjadřuje
souhlas s existující stavbou v Horní Lhotě na p.č. 353/2 v k.ú. Horní Lhota.
Rada obce obdrţela informaci o zamítnutí ţádosti o dotace na technickou
infrastrukturu (komunikace) u nových stavebních parcel. Jde o 14 parcel. Rada obce rozhodla, ţe se
ţádost podá znova v listopadu 2011.
Jana Rozkošná, starostka obce

INFORMACE O STAVBĚ KANALIZACE A ČOV

V NAČERADCI

Tak uţ se nám opravdu viditelně blíţí konec největší stavby v historii Načeradce. Dne 16.6. proběhla
úspěšně přejímka vlastní ČOV, nakonec i včetně fasády a stáčecího místa. Na stavbě kanalizace zbývá,
dle informací stavbyvedoucího pana Maděry, propojit pouze stoka v Olešné (pod potokem) a firma SYNER
a.s. bude ještě v měsíci červenci provádět terénní úpravy v okolí svých výkopŧ. V červnu byly
zaasfaltovány všechny komunikace ve správě SÚS. Postup asfaltování řídil vlašimský odbor dopravy.
Podmínka byla nejdříve dát do provozu právě komunikace ve správě SÚS. Opravu komunikací provádí
firma MARKUSBERG s.r.o. a firma Soukup – obě si vybrala firma SYNER a.s., která zatím nepřevzala
ţádnou komunikaci, tedy ani nejvíc kritizovanou komunikaci mezi Palácem a Olešnou (oprava by měla
proběhnout hned zkraje července)! Vozovky zatím nejsou ve standartním stavu. Dále zbývá dodělat místní
komunikace, coţ proběhne v měsíci červenci. Připojení většiny jednotlivých občanŧ mŧţe začít uţ po 1.
červenci, protoţe přejímka kanalizace proběhla 30. 6. – viz informace výše. Snad to bude nadlouho
poslední měsíc obrovského omezování všech občanŧ Načeradce.
Za stavební a investiční komisi Ing. Postřihač P. a Hlinský A.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NAČERADEC DNE 16.6.2011

57/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011.
58/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje Závěrečný účet obce Načeradec za rok 2010 bez
výhrad.
59/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje komisi pro stanovení názvŧ ulic v obci Načeradec ve
sloţení Josef Křemen (zastupitel obce), Ing. Ladislav Postřihač (zastupitel obce) a Hana Stupková (občan).
60/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene číslo IP-12-6003393/1, kterou uzavře obec Načeradec s firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem
Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035.
61/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemkových parcel pro
stavbu nových rodinných domŧ v k.ú. Načeradec.
62/2011: Zastupitelsvo obce Načeradec schvaluje plánovací smlouvu. Tato plánovací smlouva bude
uzavřena mezi Obcí Načeradec, vlastníkem veřejné infrastruktury a vlastníkem pozemkových parcel –
ţadatelem o stavební povolení stavby pro výstavbu nových rodinných domŧ v obci Načeradec.
63/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec ukládá starostce obce jednat o koupi části pozemku p.č. 66/23
KN v k.ú. Načeradec s vlastníkem pozemku s paní H.V., bytem Benešov. Zastupitelstvo obce doporučuje
koupit výše uvedený pozemek v šířce 4,5 m.
64/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec ukládá starostce obce jednat s Úřadem pro zastupování státu
věcech majetkových ohledně nájmu a příp. koupi zavodněné části pozemku p.č. 1429/17 KN v k.ú.
Načeradec.
65/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část p.č. 210/165 KN v k.ú. Načeradec.
66/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje prodat část pozemku o výměře 201 m² p.č. 210/165 KN v k.ú.
Načeradec ve vlastnictví obce Načeradec paní J. V., Benešov za částku 100 Kč za m². Geometrické
zaměření zajistí kupující paní J. V., bytem Benešov. Návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí J.V.,
bytem Benešov.
67/2011: Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku včetně rozestavěné stavby – p.č. st. 46 KN a st.
41 KN v k.ú. Načeradec ve vlastnictví obce Načeradec („obchodní dŧm“ Načeradec)
68/2011: Zastupitelstvo obce neschvaluje prodat pozemek p.č. st. 20 KN včetně nemovitosti a p.č. 64 KN
včetně nemovitosti v k.ú. Slavětín ve vlastnictví obce Načeradec. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodat
část p.č. 925/1 v k.ú. Slavětín ve vlastnictví obce Načeradec okolo st.p.č. 7 KN.
69/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje koupi části pozemku p.č. 84 KN v k.ú. Daměnice o výměře cca 50
m². Smlouvu uzavřít s majiteli pozemku s p. A.P. a A.P., bytem Praha 4 – Lhotka. Dle geometrického plánu
odkoupit část pozemku p.č. 84 KN v k.ú. Daměnice za částku 60 Kč/m². Obec Načeradec poţádá o
geometrický plán. Na úhradě geometrického plánu se bude ´ podílet p. F.S., bytem Daměnice.
70/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 206/2010. Tato smlouva o dílo
je sepsána s firmou SYNER VHS Vysočina a.s., IČ 25183052, se sídlem Na Hranici 14, 58601 Jihlava.
Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla Kanalizace a ČOV Načeradec. V dodatku
bude uvedena oprava místních komunikací za částku 2300000 Kč bez DPH.
71/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o provozování Kanalizace a ČOV Načeradec ve
zkušebním provozu, t.j. do 31.8.2012 s firmou Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. se sídlem
Černoleská 1600, 25613 Benešov u Prahy, IČ 47535865.
72/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného a stočného ve výši 50 Kč včetně DPH za m³ v době
zkušebního provozu kanalizace a ČOV Načeradec, tj. do 31.8.2012. Tato cena se bude fakturovat na
základě stavu vodoměrŧ na odběr vody. V nemovitostech, kde není vodoměr, se bude fakturovat dle tzv.
směrných čísel (dle zákona).
Jana Rozkošná, starostka obce

Středisková knihovna oznamuje, ţe od 25.7. do 14.8.2011
bude zavřeno – dovolená.
www.knihovnanaceradec.wz.cz tel.734362071
knihovnanaceradec@tiscali.cz
Jana Lapáčková

Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ A MŠ NAČERADEC
Školní jídelna při ZŠ Načeradec (dále jen ŠJ) celý školní rok 2010/2011 zajišťovala stravování ţákŧ
základní školy, dětí mateřské školy, vlastních zaměstnancŧ a v rámci doplňkové činnosti stravování cizích
strávníkŧ.
Po celý rok jsme se snaţili vyhovět poţadavkŧm všech vyhlášek, výţivovým normám, předpisŧm o
školním stravování a hygienickým předpisŧm, ale i přáním našich strávníkŧ. Kaţdá třída ţákŧ naší školy si
mohla na jeden den vytvořit jídelníček, dle svého přání - zvolit si polévku, hlavní jídlo, salát nebo moučník.
Děti poznaly, ţe bez určitých kompromisŧ nelze vyhovět všem přáním a ani v jedné třídě se všichni
neshodnou.
Pro cizí strávníky a MŠ budeme vařit i celý červenec a srpen, vyjma 29. 8. – 31. 8. 2011, kdy bude ŠJ
uzavřena z dŧvodu provádění sanitace a generálního úklidu.
Vzhledem k rŧstu cen základních potravin a energií jsme byli nuceni přistoupit k navýšení ceny
stravného pro všechny naše strávníky, a to od 1.9.2011:
pro děti MŠ 3 - 6 let - stravné 1 den /
nad 6 let
1 den /

30,- Kč
31,- Kč

pro ţáky ZŠ

20,- Kč
22,- Kč
24,- Kč.

6 – 10 let
11 – 14 let
15 a více let

1 oběd /
1 oběd /
1 oběd /

/přesnídávka,oběd,svačina,pitný režim/

Ceny stravného ţákŧ ZŠ a MŠ se řídí dle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování, která určuje limit
na nákup potravin. Děti jsou zařazovány do skupin podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.
Bliţší podmínky úhrady a zpŧsobu stravování byli poskytnuty rodičŧm dětí a jsou k dispozici v jídelně ZŠ.
Pro cizí strávníky byla cena stanovena na základě kalkulace zahrnující cenu potravin a všech ostatních
nákladŧ /mzda, voda, elektřina, mycí prostředky/:
cena oběda pro cizí strávníky od 1.9.2011
52,- Kč / 1 oběd.
V porovnání s jinými jídelnami podobného typu jsme na spodní hranici rozmezí cen. Věříme, ţe i nadále
budete s naší činností spokojeni a těšíme se na další spolupráci.
Všem našim strávníkŧm přejeme krásné léto a dětem báječné prázdniny.
Sibalová H.,vedoucí ŠJ

SDH NAČERADEC
Z aktivit mládeže SDH Načeradec
Krajské kolo „Hry plamen“ starších hasičŧ se konalo 24. a 25.
června 2011 v Sedlčanech. Běhali jsme štafety, následoval branný
závod, poté 4x60m, útok CTIF, štafeta poţárních dvojic a nakonec
poţární útok. Udělali jsme zbytečné chyby a nedařilo se nám tak,
jak bychom chtěli. Soupeři z jiných okresŧ prostě byli lepší,
rychlejší a my jsme skončili na 10. místě z 12 druţstev.
Sloţení: Brázová Tereza, Čechová Kateřina, Hlinský Antonín,
Hlinský Tomáš, Maceška Filip, Maršík Lukáš, Kazda Ondra,
Křemen Martin, Křemen Vojta, Štekerová Helena. Trenéři a
asistenti - Hlinský Antonín, Hlinská Vlasta a Král Jan.

26. června 2011 krajské kolo „Hry plamen“ pokračovalo, a to v
disciplínách dorostencŧ (druţstev a dorostenci – jednotlivci) a
dorostenek (druţstev a dorostenky - jednotlivci). Za SDH
Načeradec se zúčastnil Martin Deré (jednotlivec). Soutěţil
v disciplínách: 100 m překáţek (2. místo), v testech (1. místo) a
dvojboj (prolézt oknem a přenést hasicí přístroj, 2. místo). To
znamenalo celkové 2. místo a postup na Mistrovství české
republiky, které se koná 5. a 6. července 2011 v Ostravě.
Blahopřejeme a přejeme Martinovi i v Ostravě hodně úspěchŧ, i
kdyţ se tam setká s velkou konkurencí z celé republiky.
SDH Načeradec

MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC
Pohádková cesta
V úterý 31. 5. 2011 čekala na děti pohádková cesta. Během
cesty plnily děti rŧzné pohádkové úkoly. Pomáhaly tím
postavičkám, které jsme cestou potkali. Roztomilému čertíkovi
jsme
pomohli
najít
poztrácené
karty,
Křemílkovi
s Vochomŧrkou jsme pomohli uvařit povidla, berušce jsme
našli poztrácené puntíky, bábě a dědkovi jsme vyzdobili
chaloupku perníčky. Za to si děti mohly najít sladký poklad a to
se jim podařilo. Závěrem pohádkové cesty jsme s dětmi na
školní zahradě opékali špekáčky. Počasí nám přálo a děti
odcházely s pěknými záţitky. Děkujeme rodičŧm Járy Berana
a mamince Radima Peška za pomoc při této akci, dále
děkujeme mamince Patrika Kačeny za zapŧjčení kostýmŧ.
Návštěva předškoláků v ZŠ
V úterý 31. 5. 2011 předškolní děti navštívily ţáky z první třídy.
Vyzkoušely si, jaké to bude sedět ve školní lavici. Také viděly,
co všechno se uţ děti v první třídě naučily a určitě se budou do
školy těšit.
Den dětí v MŠ
Ve středu 1. 6. 2011 jsme slavili den dětí. Den byl plný
zajímavých soutěţí. Děti hrály minigolf, skákaly v pytlích,
obouvaly ţidli a den si zpestřily novým tanečkem o zvířátkách.
Nechyběla ani odměna v podobě sladkostí.
Dar pro děti
Ve čtvrtek 2. 6. 2011 nás navštívil ředitel firmy DAŇHEL
AGRO a.s. a společně s panem Sedlákem, ředitelem místního
AGRODRUŢSTVA NAČERADEC. Přinesli do MŠ dárek pro
děti - šlapací traktŧrek John Deere v peněţní hodnotě 3032,Kč, za který moc děkujeme.
Modrý den
Ve středu 8. 6. 2011 jsme uspořádali ve školce poslední
barevný den v tomto školním roce. Všechny děti i paní učitelky
přišly v modrém oblečení. Děti z třídy BERUŠEK hledaly a
lepily korálky pro princeznu Pomněnku, děti z třídy MOTÝLKŦ
malovaly ŠMOULÍKY. Den jsme zakončili šmoulí diskotékou a
sladkou odměnou v podobě šmoulích bonbonkŧ.
Rozlučková besídka
V úterý 21. 6. 2011 proběhla ve školce besídka. Nejprve
zazpívaly, zatančily děti ze třídy BERUŠEK. Potom
následovalo vystoupení dětí ze třídy MOTÝLKŦ. Děti zatančily,
zazpívaly a zahrály pohádky. Tečkou programu bylo
rozloučení a dekorování předškolních dětí. Děti dostaly
pamětní listy, knihy a šerpy. Besídka se vydařila a děti byly za
svá vystoupení odměněny potleskem.
Divadlo
V pondělí 27. 6. 2011 jsme se s dětmi zúčastnili divadelního představení v ZŠ. Dětský divadelní soubor
Koťata“ pod vedením p. Čálkové zahrál dětem příběh chlapce, kterému víly plnily rŧzná přání.
Vystupujícím se představení povedlo a dětem se moc líbilo.
Disco
V pondělí 27. 6. 2011 navštívily předškolní děti diskotéku v místním Clubu Annie. Děti si zatančily a
strávily příjemné odpoledne mezi budoucími školními kamarády.
J. Koubíková, J. Lesinová, J. Smetanová, učitelky MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC
Slavnostní zakončení školního roku 2010/2011
Ve čtvrtek 30. června 2011 bude slavnostně ukončen tento školní rok v
tělocvičně školy za účasti pozvaných hostŧ – starostky Načeradce paní
Jany Rozkošné, starostek okolních obcí, pana faráře Marcela Timka,
zástupkyně pro mateřskou školu Jaroslavy Koubíkové. Při tomto
slavnostním ukončení bude vyhodnocena celoroční práce ţákŧ školy.
K dnešnímu dni má škola 124 ţákŧ (50 dívek a 74 chlapcŧ). Kromě
jednoho ţáka všichni prospěli, s vyznamenáním 63 ţákŧ, t.j.51%, 26
ţákŧ bylo hodnoceno čtyřkami, jeden ţák neprospěl ze dvou předmětŧ.
Písemná pochvala na vysvědčení byla udělena 27 ţákŧm za výbornou
reprezentaci školy v soutěţích, za sběr druhotných surovin a za
příkladný přístup plnění školních povinností. Na školní tabuli cti bylo
navrţeno 15 ţákŧ: 1. třída – Josef Forejt, Markéta Paýrová; 2. třída –
Adéla Borková; 3. třída – Kateřina Svobodová; 4. třída – Pavel Duda,
Nikola Dýcková; 5. třída – Jan Ctibor, Aneţka Kopáčová, Martin
Křemen, Jakub Starec; 8. třída – Valérie Dědková, Kateřina Kupsová,
Marek Sibal; 9. třída – Dmytro Syrvatka a Martin Švec. Výchovná opatření byla udělena 12 ţákŧm: 4 ţáci
obdrţeli dŧtku ředitelky školy, 3 ţáci dŧtku třídního učitele, 1 ţák napomenutí třídního učitele a 4 ţáci byli
hodnoceni sníţenými známkami z chování – druhým stupněm.
Mimořádných úspěchŧ při reprezentaci školy v soutěţích dosáhli ţáci: 3. místo v okresním přeboru v šachu
získali Vojtěch Filip ( 7. tř. ), Patrik Studnička ( 9. třída ), Tomáš Hlinský ( 7. třída ), Šimon Rácz ( 6. třída ),
Jan Vašíček ( 6. třída ); v okresním kole soutěţe Mladý zahrádkář v kategorii starší ţáci získala první místo
Valérie Dědková ( 8. tř. ), 3. místo Kateřina Kupsová ( 8. třída ), v kategorii mladší ţáci se na 1. místě
umístila Veronika Přibylová a na 3. místě Ondřej Kazda. V červnu se Veronika Přibylová a Valérie Dědková
zúčastnily národního kola soutěţe Mladý zahrádkář v Kroměříţi.
V dubnu ţáci 1. stupně navštívili Den Země ve Voticích a získali v jednotlivých soutěţích v kategorii a 2.
místo – tým Martina Jankáska a 3. místo tým Kateřiny Svobodové. V kategorii B 2. místo obsadil tým Nikoly
Dýckové, 3. místo tým Tomáše Postřihače. V environmentální soutěţi Svět kolem nás se ţáci 6. a 7. třídy
umístili na 5. místě.
Za aktivní činnost po celou dobu školní docházky a za reprezentaci školy budou odměněni tito ţáci 9. třídy
– Patrik Studnička a Martin Švec.
Podle vlastního školního vzdělávacího programu probíhala výuka v 1. aţ 4. ročníku a v 6. aţ 9. ročníku. V
březnu jsme ve spolupráci s o. s. Kamarádi zorganizovali masopustní prŧvod obcí zakončený vystoupením
členŧ divadelního krouţku Koťata a členŧ Sborového zpěvu pod vedením paní učitelky Jedličkové.
V prŧběhu školního roku jsme realizovali rŧzné projekty: Anglický týden ve spolupráci s agenturou SIDAS,
Vánoce (zvyky a tradice, zpěv koled – KLUB RÁCHEL), Velikonoce (zvyky a tradice Velikonoc, Velikonoční
besídka spojená s výstavou, vystoupení ţákŧ jednotlivých tříd), Podzimní tvoření (4. třída), Podzimní dílna
(2. třída ), EUDAP (program v oblasti prevence negativních jevŧ mezi ţáky pro 6.- aktivně zapojeni, 7. a 8.
třída zapojena pasivně ), KALIBRO ( testování znalostí ţákŧ 5. a 9. třídy z českého jazyka a matematiky ),
Dobrých přátel není nikdy dost ( program v oblasti prevence ve spolupráci s okolními školami – pro ţáky 8.
třídy ), olympiády z rŧzných předmětŧ, v matematické soutěţi Pythagoriáda se ţáci Karel Doubek a Jakub
Starec zúčastnili okresního kola.
Ţáci se zapojují do rŧzných krouţkŧ pod vedením pedagogických pracovníkŧ a pana faráře: počítače,
florbal, ruský jazyk, sólový zpěv, cyklistický krouţek, výtvarná dílna, turistický krouţek, německý a anglický
jazyk, keramika, sportovní hry, náboţenství. Se ţáky pracovali i členové jiných organizací v krouţku
divadelním, šachovém, fotbalovém, rybářském, včelařském, mysliveckém a hasičském. Chtěla bych touto
cestou poděkovat všem, kteří se ţákŧm ve svém volném čase věnují.
Se základní školou se rozloučí ţáci 9. třídy:
Bílý Matouš
Křemen Daniel
Prokop Bohumil
Švec Martin
Černá Sára
Křemen Vojtěch
Rácz Daniel
Zachárová Barbora
Charvátová Lenka
Lejčková Miluše
Studnička Patrik
Kahounová Nikola
Marešová Šárka
Syrvatka Dmytro
Klimpera Tadeáš
Mašek Petr
Šináglová Marie
Kráčmerová Jitka
Nguyenová Pavlína
Štekerová Helena
13 ţákŧ pŧjde studovat na střední školy s maturitou, 7 ţákŧ je přijato na střední odborná učiliště.
Blíţí se období letních prázdnin a doba zaslouţeného odpočinku pro naše ţáky, učitele i ostatní
zaměstnance. Děkuji za spolupráci v tomto školním roce. Na závěr přeji všem hezké proţití období
dovolených a prázdnin a vycházejícím ţákŧm mnoho studijních úspěchŧ.
V Načeradci dne 29. června 2011
Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy

NĚCO Z MINULOSTI
Historie hasičů a jejich techniky.
Tak jako ve všech odvětvích, bylo v poţární technice dosaţeno velkého pokroku. První dobrovolný
hasičský sbor byl zaloţen v obci Velvarech v roce 1864. Na počest sto rokŧ zaloţení dobrovolného
hasičského sboru v celé republice v roce 1964 zapalovali vatry. Vračkovští vzpomínali na „Hŧrce“. Jsem
poslední účastník této události. V Praze jiţ dávno před rokem 1864 musely být domy vybaveny ţebříky,
trhacími háky a koţenými nádobami na vodu. V případě poţáru sousedního domu museli majitelé umoţnit
vstup na svŧj pozemek při hašení poţáru. Nejdříve se dopravovala voda k poţáru v dřevěných putnách.
Utvořil se lidský řetěz. Tato doprava vody byla velmi obtíţná, putny měly prostřední duţinu delší a v ní byl
otvor pro čtyři prsty, nemohla se podávat, musel ji jeden podávající postavit a druhý vzít. Ve Vračkovicích,
se v putnách podávala voda v roce 1924, kdyţ hořela chalupa Vášova, o tom jsem se dozvěděl
z vyprávění. Vášova chalupa byla pokryta došky, v těsné blízkosti stála Jelínkova chalupa pokrytá došky a
celá dřevěná. Neţ přijeli hasiči z Načeradce s roční stříkačkou, podávala se voda z rybníka. Všemi
obdivován byl tehdy dvacetisedmiletý pan Antonín Kučera, stál na ţebříku, poléval dřevěný štít a skla
v oknech, ţárem popraskala. V roce 1930 měli Burdovi stoh slámy v těsné blízkosti chalupy. Dva chlapci si
vedle stohu udělali ohníček, tam bylo podávání vody kratší - z potoku. Ruční stříkačky byly proti putnám
velikým pokrokem. Pumpování bylo namáhavé, ale voda byla dopravována nepřetrţitě a na velkou
vzdálenost mohl být stříkající od velkého ţáru. První stříkačky neměly hadice a proudnice byla připevněna
na stříkačce. Pokrokem byly stříkačky ţentourové. Ţentourová stříkačka by se uplatnila ve Vračkovicích.
Rybník je uprostřed vsi a vedle něho dostatek místa na „rajčur“ pro potah. Vračkováci byli na ţentoury
bohatí, bylo jich tam jedenáct. Parní stříkačka byla pouţita při poţáru Národního divadla. V kotli bylo
připraveno dřevo jen zapálit. Říkalo se, ţe po zapálení v kotli bylo moţno za 10 minut stříkat. Stříkačky
motorové se nejdříve vyráběly k přepravě koňským potahem. Hasiči v Daměnicích a v Načeradci koupili
stříkačky od firmy Mára z Tábora. Kdyţ Načeradští kupovali stříkačku, svolali členskou schŧzi, na kterou se
dostavil majitel továrny Ing. Mára. Smlouvalo se, pan inţenýr slevil, aţ se dostal na cenu, z které slevit
nemohl, v rozhodování členŧ bylo stříkačku koupit. Na závěr vystoupil pan Antonín Adamovský, velitel, a
prohlásil: „Pane inţenýre, ještě bude stříkačka levnější o tu částku, kterou jste slíbil mně.“ Byl to výkonný
stroj, stříkali s ním z Podsady na kostel. Velikou výhodou byly a dosud jsou přenosné motorové stříkačky
PS8 a PS12. Schopné okamţitého zásahu jsou poţární cisterny. Jsou jimi vybaveny profesionální jednotky
a v určité době jsou vybavováni novými stroji a pouţité dostávají dobrovolní hasiči ve větších obcích. Prvé
hadice byly ze suchých volských střev, nynější konopné hadice jsou pevné a jsou pogumované, je to veliká
výhoda, do suchých nepogumovaných hadic se musí voda pouštět pomalu, aby nepraskly, na soutěţích
jdou motory na plný plyn. Do druhé světové války byly hadice spojovány mosazným šroubením. Ve válce
se mosaz odevzdávala a šroubení bylo nahrazeno hliníkovými spojkami značky DIN. Hasiči neměli
k novým spojkám dŧvěru, ale byly velmi výhodné, oba konce hadice byly stejné. Šroubení bylo nevýhodně
při nočních poţárech, osvětlení bylo špatné, svítilny nebyly, rozvinuly se hadice a zjistilo se, ţe jsou
obráceně. V roce 1948 vyšlo nařízení, ţe v kaţdé obci musí být hasičský sbor, byl zaloţen v obci Tisek Buková a Býkovice. V Býkovicích bylo zaloţení slavnostní. S ručními stříkačkami přijeli hasiči z Pravětic
s koňmi a z Vračkovic přijel s koňmi pan Josef Křemen, z Kříţova s motorovou stříkačkou s traktorem,
s Márovkou z Načeradce s koňmi velkostatku pan Josef Otradovec. Na louce u Býkovského rybníka, jsme
občanŧm ukazovali, jaký výkon lze dosáhnout se stříkačkami ručními a motorovými. V roce 1954 provedla
Okresní inspekce přesun strojŧ. Márovka z Daměnic byla přidělena do Vračkovic a do Daměnic dostali
výkonnější stroj, stříkačku z Horní Lhoty dostali hasiči Tisek-Buková, do Horní Lhoty dostali Márovku
z Načeradce a Načeradští dostali automobilovou stříkačku od civilní obrany. Za prvé republiky si hadice
a výzbroj kupovali sami, pořádali cvičení a bály a jednou za tři roky mohli poţádat o subvenci. Za druhé
světové války byl všechen majetek hasičŧ převeden obcím, obec jej spravuje a financuje. I za prvé
republiky si hasiči vycházkové uniformy kupovali sami. Byla to blŧza a čepice, černé kalhoty se nosili
civilně. Hasiči z Pravětic byli vyzbrojováni přednostně, měli státní statek Štamberk. Nejdříve měli
zmotorizovanou ruční stříkačku z Takonína a potom PS 8. Těţké je najít šťastného člověka. Před 75 roky
jsme ve škole četli povídku, jak hledali košili ze šťastného člověka, obešli boháče a vysoce postavené
občany, měli košile, ale nebyli šťastni, konečně se jim podařilo najít šťastného člověka, přebýval v dutém
stromě, ale neměl košili. Ve Vračkovicích zakládali hasičský sbor v roce 1931 v době hluboké světové
hospodářské krize a nezaměstnanosti. Neměli nic. Kaţdý dal 10 Kčs, aby měli na co psát. Dnes je to malá
částka, tehdy to byla denní mzda za lámání kamene na Hŧrce. V nouzové akci se lámal kámen na silnici,
která se stavěla v roce 1947. 31.ledna se konala ustavující schŧze a valná hromada hasičského sboru. Byli
chudí finančně, ale s bohatou členskou základnou, na schŧzi se dostavilo 29 muţŧ, 15 se jich přihlásilo za
členy hasičského sboru, nejstaršímu bylo 47 rokŧ. Dnes máme pěkně opravenou hasičskou zbrojnici, málo
lidí vykonalo hodně práce, dvě stříkačky a prázdné chalupy.
Jan Doubek, Vračkovice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v červenci oslaví…
26.7.2011

Anna Zamrzlová

Horní Lhota

85 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ NAČERADEC
Dne 5.6.2011 za účasti 22 dětí se uskutečnil 20 ročník dětských
rybářských závodŧ. Za nádherného počasí zvítězil juniorský
reprezentant v RP Vosátka Radek, který zároveň ulovil největší rybu.
Druhé místo získali A. a M. Martinŧ a třetí místo L. Martinŧ.
Na příštích závodech za rok nashledanou.
Petrŧv zdar Antonín Charvát.
KOŤATA SI HRÁLA NA DIVADLO
Zazněl potlesk a v očích dětí zazářila nevýslovná radost. Právě totiţ
úspěšně skončilo druhé představení “Hrajeme si na divadlo“. Děti
vŧbec nechtěly pochopit, ţe uţ je konec. Z jeviště se jim prostě
nechtělo. Z vlastní iniciativy chtěly poděkovat všem, kdo s nimi
nacvičoval a pozvat diváky na další vystoupení. Všichni byli dojatí
včetně autorky projektu Marie Čálkové. Tak to jsme opravdu nečekali!!!
Pro diváky se srdíčkem na dlani vystupovali: Katka Svobodová, Petruška Píšová, Bětuška Jandová,
Gábinka Ţikešová, Terezka Kupsová, Martin Hejný, Radek Filip, Pepča Píša, Patrik Forejt a Vojta Trojan,
Jirka Hejný, Pepča Forejt a Olinka Broţková.
Velký dík patří divadelním kolegŧm Janě
Vondrákové, Evě Fussové, Marii Trojanové,
Zuzce Píšové a Oldovi Koudelkovi za úţasnou
trpělivost!!! Na výbornou zvládli techniku Vilda
Čálek, Jarda Heřmánek, Jindra Forejt a Petr
Maceška.
Premiéru měla KOŤATA 6.5.2011 jako dárek
k svátku maminkám, z něhoţ mají na památku od
Míši Vlasákové zpracované DVD. Velmi jsme
ocenili, ţe se přišla podívat starostka obce Jana
Rozkošná. Děti pochválila a předala jim sladkou
odměnu. Mile ji překvapilo, ţe u vstupu dostala
kytičku. Premiéru si téţ nenechala ujít ředitelka
školy Jana Beránková. Vyjádřila dětem obdiv a
domluvili jsme se, ţe 27.6. zahrajeme pro školu.
A tak se také stalo!
Pozvání přišlo také od o.s. Kamarádi Načeradce:
vystoupit na Loučení s prázdninami dne
27.8.2011 na hřišti. A nebude daleko od pravdy,
ţe i přes drobné nesnáze KOŤATA odvedla
dobrou práci! Dovést soubor totiţ aţ do dnešní
podoby nebylo vŧbec lehké. Děláme to zdarma,
ale rádi. Naším cílem je naučit děti aktivně
zhodnotit svŧj volný čas, ukázat jim, ţe slušnost
se nevytratila a pochopit, ţe udělat radost
druhým má smysl !!!
Přejeme všem krásné prázdniny a brzy
nashledanou . . .
Za divadelní soubor Marie Čálková
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

