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UŽITEČNÁ INFORMACE
1) Napojování na kanalizační síť v Načeradci
Od 1. července t.r. je čistička odpadních vod uvedena do zkušebního provozu (bude trvat do
31.srpna 2012) a majitelé v Načeradci a Olešné mohou napojovat své nemovitosti na kanalizační
síť. Podle předem daných instrukcí přijede v dohodnutém termínu zkontrolovat napojení pan
Richard Svoboda z VHS Benešov a za obec Načeradec starostka nebo místostarostka či paní
Švecová.
K 25. červenci bylo takto napojeno 80 přípojek, coţ je vynikající. Čistička má relativně dostatečný
přísun odpadu, můţe se tak dobře rozjíţdět zkušební provoz. Čím dříve budou všechny
nemovitosti připojené, tím lépe. Nebudeme jiţ znečišťovat potok Brodec, nebudou nám po obci
„vonět“ kanály, rybáři jistě pocítí zlepšení kvality vody v rybníce Podsada, provoz čističky bude
ekonomičtější, atd. V letošním roce pro obec končí výjimka z finančního postihu za znečišťování
potoka Brodec. Bude-li obci vyměřena pokuta za znečišťování, budou se na její úhradě podílet
majitelé těch nemovitostí, kteří nebudou oficielně připojeni na kanalizaci.
Vedení obce doporučuje provést napojení přípojek a zaregistrování se (potvrzení o napojení) do
konce měsíce srpna t.r. Pokud je pro některého majitele tento termín technicky nemoţný, je
třeba o této skutečnosti informovat starostku obce.
Jsem ráda, že mohu potvrdit odpovědný a pečlivý přístup dosud se připojujících majitelů.
2) Podle sdělení pana Pelikána, jednatele firmy BENZ, která rekonstruuje čerpací stanici
pohonných hmot v Načeradci, bude stanice uvedena do zkušebního provozu mezi 10. aţ
15.srpnem t.r.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V ČERVENCI 2011 – 17.7.
Mimo jiné rada obce projednala:
- Rada obce bere na vědomí informaci o podepsaném Dodatku ke smlouvě o dílo s firmou SYNER oprava obecních komunikací v Načeradci po stavbě kanalizace. Obec se dle usnesení z jednání
zastupitelstva obce bude podílet částkou 2,3 mil. Kč.
- Rada obce projednala a odsouhlasila konečnou kalkulaci nákladů na opravy obecních komunikací
ve spádových obcích. Firma BES Benešov provedla opravy v celkové výši 223.758,24 Kč vč. DPH.
- Rada obce projednala ţádost p. F. M. bytem Načeradec o umístění plechové garáţe. Tuto garáţ
ţádá umístit ve dvoře za základní školou v Načeradci. Rada obce souhlasí – nájemné bude
stanoveno dle Pravidel, které připraví RO. Záměr bude zveřejněn na úřední desce.
- Rada obce projednala ţádost SDH Načeradec o příspěvek na činnost. Tuto ţádost RO zamítla.
- Rada obce projednala a souhlasí s výběrovým řízením na odborného lesního hospodáře. Vyvěšeno
dne 14.7.2011. Přihlášky do 30.8.2011 do 13.00 hodin.
- Rada obce obdrţela informaci o pohledávkách, které jsou po lhůtě splatnosti a uloţila účetní obce
pí. Svobodové rozeslat upomínky. Ţádáme občany o zaplacení. V případě nezaplacení budou
rozeslány platební výměry.
- Rada obce poţádala o prodlouţení termínu pro čerpání schválené dotace na lesní techniku. Ţádosti
bylo vyhoveno. Termín pro čerpání dotace byl posunut na 5. 4. 2013.
- Rada obce obdrţela informaci, ţe svoz dětí do ZŠ Načeradec od Vlašimi je od nového školního
roku 2011/2012 smluvně zajištěn.
- Rada obce souhlasí s opravou obecní studně v Pravěticích. Při intenzivnějších deštích je voda
znečisťována povrchovou vodou.
- Rada obce bere na vědomí informaci o kontrole Obecně závazných vyhlášek (OZV) obce
Načeradec. Kontrolu provedl úředník odboru dozoru a kontroly veřejné správy MVČR. OZV jsou
v pořádku.
- Rada obce souhlasí s provozováním vodovodu v Daměnicích obcí Načeradec. Je zajištěna
odpovědná osoba - p. Pavel Mišoň z Lukavce. V současné době je podaná ţádost o provozování
vodovodu Daměnice na Krajském úřadě Středočeského kraje. Obsluhu vodovodu v Řísnici bude
dále provádět Ing. Karel Svoboda, v Pravěticích p. Bohumil Belada.
Jana Rozkošná, starostka obce

SDH NAČERADEC
Mistrovství ČR dorostu
Sbor dobrovolných hasičů Načeradec se zúčastnil
Mistrovství ČR v Ostravě, které se konalo 5. – 6. července
2011. Reprezentoval nás v jednotlivcích dorostenec Martin
Deré z Načeradce.
Soutěţil v testech, dvojboji a 100 m překáţek. Po splnění
všech těchto disciplín skončil na 27. místě ze 45 účastníků
mistrovství. Této soutěţe se zúčastnil poprvé.
V Ostravě se setkal s velkou konkurencí. Získával
zkušenosti do dalších let. Celkovým vítězem se stal Petr
Vaculín z Veselé (Zlín).

Strmilov – tábor pro mladé
hasiče
I v letošním roce naši mladí
hasiči vyrazili na tábor do
Strmilova u Jindřichova Hradce.
17. července vyjeli z Načeradce
a těšili se na záţitky a
dobrodruţství, které je čekají.
Počasí jim zrovna nepřálo. I
přesto si uţili 5 dnů plných her,
koupání a výletů.
Tábora se zúčastnilo 15 dětí a po
celou dobu se o ně starali Vlasta a Tonda Hlinských, Fanda Trojan,
Honza Král, Karel a Boţena Kahounovi.
Všem patří poděkování za jejich volný čas, který této akci věnovali.

SPORT
TJ BLANÍK NAČERADEC VÁS ZVE
V srpnu si v Načeradci na chuť přijdou
příznivci fotbalu.
Příprava začíná letním turnajem BLANÍK,
pohárem OFS a pak soutěţí, kdy první dva
zápasy hraje A muţstvo i dorost na
domácím hřišti.
Letní turnaj "Blaník"
NE 7.8.2011
15.00
Nesperská Lhota Vracovice
17.30
Blaník Načeradec Kamberk
NE 14.8.2011
15.00
Kamberk
Vracovice
17.30
Blaník - Nesperská Lhota
NE 21.8.2011
15.00
Nesperská Lhota Kamberk
17.30
Blaník Načeradec Vracovice

Rozlosování TJ Blaník Načeradec
IV. třída okr. Benešov

MUŽI:
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20.8.2011
28.8.2011
4.9.2011
10.9.2011
18.9.2011
25.9.2011
2.10.2011
9.10.2011
16.10.2011
22.10.2011
30.10.2011
6.11.2011
13.11.2011
20.11.2011

17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
15:00
16:00
15:00
15:30
15:30
14:30
11:00
14:00
13:30

Blaník
Blaník
Blaník
Kamberk
Blaník
Vracovice
Blaník
Keblov
Blaník
Zdislavice B
Blaník
Křivsoudov B
Blaník
Louňovice B

Pravonín
Dolní Kralovice B
Čechtice B
Blaník
Pravonín B
Blaník
Libouň
Blaník
Miřetice B
Blaník
Hulice
Blaník
Tichonice B
Blaník

Okr. soutěž Benešov - dorost

DOROST:

MATEŘSKÁ ŠKOLA V NAČERADCI

NE
NE
NE
NE
NE
ST
NE
NE
NE
NE
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NE

28.8.2011
4.9.2011
11.9.2011
18.9.2011
25.9.2011
28.9.2011
2.10.2011
9.10.2011
16.10.2011
23.10.2011
28.10.2011
30.10.2011

14:00
14:00
10:15
13:30
10:15
10:15
10:15
10:15
12:30
10:15
10:15
11:30

Blaník
Blaník
Ratměřice
Blaník
Radošovice
Blaník
Maršovice
Olbramovice
Blaník
Bystřice
Pravonín
Blaník

Maršovice
Olbramovice
Blaník
Bystřice
Blaník
Pravonín
Blaník
Blaník
Ratměřice
Blaník
Blaník
Radošovice

Školní rok 2010/11 v mateřské škole je
neúprosně za námi. Ještě na začátku
července se ve školce a jejím okolí ozývaly
dětské hlásky, ale teď se děti rozprchly na prázdniny, dospělí čerpají vytouţenou dovolenou a školka
osaměla. Jistě ne nadlouho. Od poloviny srpna se v ní bude provádět velký úklid a výzdoba, aby se děti
mohly vrátit v září do čistého a hezkého prostředí.
Vrátím se nazpět ke školnímu roku. Po 18 letech se otevřelo další oddělení, druhá třída. Tak jako si kaţdý
rok procházejí adaptačním procesem děti, tentokrát si ho vyzkoušeli i zaměstnanci mateřské školy. Kolektiv
se rozrostl o dvě síly a já dnes mohu s klidem konstatovat, ţe je náš kolektiv stmelený, kde se kaţdý z nás
můţe spolehnout na druhé. O našich kulturních aktivitách s dětmi Vás průběţně informujeme kaţdý měsíc,
proto bych Vám raději popsala výbornou spolupráci školky a rodičů dětí. Rodiče si zvykli vyhledávat
informace o školce na web. stránkách – www.zsnaceradec.cz a na informačních nástěnkách v šatnách
dětí. Reagují pruţně na naše aktivity a připravují na ně svoje děti (viz. barevné dny, kloboučkový den atd.)
Podporují školku po všech stránkách. (Konkrétně: Jandovi-puzzle, Maceškovi a Mlezivovi – papíry na
kreslení, Vávrová P. – CD s písničkami, Kačenovi – papíry na kreslení, hygienické rukavice na úklid,
Michalovi – hračky, úklidové prostředky, sladkosti, Fišerovi – výtvarné pomůcky - štětce, barvy, barevné
papíry, Kontovi – hračky, Peclinovští – míče, čokoládová kinder vajíčka, Ráczovi – knihy, hračky, pomůcky
k výuce, lehátka, kostýmy pro děti, Eichlerovi – výtvarné pomůcky a sladkosti, Marešovi magnety na tabule.
Ryškovi, Peškovi, Dvořákovi a Vávrová P. obohatili naše výrobky na prodejní vánoční a velikonoční
výstavce, Vávrovi -Štamberk zakoupili do školky DVD přehrávač, dětský počítač, míče a hračky na písek.)
Kaţdá taková pomoc je pro nás injekcí pro vylepšení naší práce s dětmi. Touto cestou všem rodičům za
celou mateřskou školu děkuji.
Prázdniny jsou ve druhé polovině, ale děti si ještě moc sluníčka a koupání neuţily. Přeji jim proto, aby
měsíc srpen přinesl zlepšení a děti tak získaly mnoho hezkých záţitků, o které se s námi v září podělí.
Za mateřskou školu: Koubíková J.

NĚCO Z MINULOSTI
Produkce nad zemí, provádění na stožáru a laně
Mimo podniků, které prováděly pouťové atrakce, přijíţděli k nám odváţní muţi a prováděli odváţné
produkce. Na náměstí prováděli své výkony na vysokém stoţáru bez ochranné sítě. Na zahájení programu
byli účinkující v námořnických uniformách, stoţár byl zakotven lany, které byly připevněny na kůlech
zaraţených do země. Před vystoupením starší ţena zkontrolovala všechna lana, jestli jsou dobře
připevněna, byla to asi starostlivá máma jednoho účinkujícího. Na laně prováděl produkci pan Tříska
s ochrannou sítí u sochy svatého Jana v neděli dopoledne, kdyţ šli věřící z kostela. Na náměstí bylo
mnoho diváků, stáli ve větší vzdálenosti a hlavně před vraty, kdyţ se blíţil výběrčí, přešli za vrata. Na konci
lana byly plošiny, z kterých pan Tříska vycházel na lano před začátkem programu, na jednu vystoupil a
promluvil k divákům: „Váţené obecenstvo, tak jako rolník, dělník nebo učitel pracuje proto, aby uţivil sebe
a svoji rodinu, tak i my umělci pracujeme proto, abychom uhájili svůj kaţdodenní chléb. Proto ţádáme
váţené obecenstvo, aby blíţe přistoupilo, lépe shlédlo naše představení a svůj vstup si zaplatilo.“
Obecenstvo uposlechlo pana Třísku a představení mohlo začít. Pan Tříska byl střední, spíše slabší
postavy, ale musel mít velkou sílu. Při všech výkonech na laně musel mít dlouhou tyč na udrţení
rovnováhy. Na laně se procházel pěšky, jezdil na kole a převáţel diváky na trakaři. Pan Tříska poţádal
diváky, kteří se přihlásili na svezení na trakaři, aby beze strachu vystoupili na plošinu, přihlásili se dva
diváci, pan Josef Vosátka (Sukáš) z Karhule a pan František Otradovec (Franta Hlína) - to druhé jméno si
určil sám. Kdyţ byl posilněn alkoholem a rušil noční klid, četník zjišťoval jeho totoţnost, na dotaz četníka
jak se jmenuje, odpověděl, Franta Hlína z Motyčína. Oba diváci jízdu na trakaři ve zdraví přeţili, jenom se
trochu báli, drţeli se křečovitě trakaře, zvláště kdyţ s nimi pan Tříska zatřásl uprostřed lana. Pan Tříska
ještě několikrát v Načeradci vystoupil a tak se mu zde zalíbilo, ţe pověsil lano na hřebík a provozoval kino.
S rodinou bydlel v maringotce a byl v ní předprodej vstupenek. Byl o ně velký zájem, často byly vstupenky
jenom k stání.
Za druhé světové války proţívalo kino v Načeradci zlatý věk. Vesnice byly plné obyvatel, nebyly jiné
zábavy, mimo těch zakázaných a do kina chodili diváci z místa a širokého okolí. Před filmem musel být
promítán ţurnál o vítězném postupu Německých vojsk. Po druhé světové válce vstoupil pan Tříska opět na
lano a říkalo se o něm, ţe při vystupování v Německu přišel o ţivot.
Školáci měli také moţnost proţít chvíle zábavy. Přijelo kočovné kino, promítala se bitva u Zborova, na
plátně to vypadalo, jako kdyţ stále prší. Kočovné divadlo bylo na místě delší čas, na jednom odpoledním
představením byli všichni školáci. Úroveň představení byla nízká, herci málo znali text a opakovali
nápovědu, diváci v prvních řadách poslouchali všechno dvakrát. Přímo do školy přišel Strakonický dudák
v Chodském kroji, zahrál nám na dudy a zazpíval: „Já jsem ze Strakonic, dudáček Švandovic s kapsou
prázdnou, na zádech mám ranec a v kapse lívanec, sklenku ţádnou. Na tom našem dvoře všechno to
krákoře i ten kohout, nemohu na Tebe potěšení moje zapomenout. Na rozloučení, moje potěšení postavím
pod okny máj, aby věděli falešný lidi, ţe jsem já chodíval k Vám.“ Africký legionář s jednou rukou nám
vyprávěl o tom, co tam proţil a na velké mapě nám ukazoval, kolik země v Africe prošel za prvé světové
války. Pan Filip bez ruky nám ukazoval psaní a kreslení nohou.
Jan Doubek, Vračkovice

Kočí a služebné
Neţ se začala pouţívat v zemědělství mechanizace, bylo v něm potřeba mnoho pracovních sil. Vračkovský
katastr měl včetně polí, luk, lesů a zahrad výměru 200 ha, zahrady byly uváděny jako neohrazené, aby
mohly mít samostatnou honitbu. Nejniţší výměra samostatné honitby musela mít podle zákona nejméně
200 ha. Výměra zemědělské půdy byla 152 ha. K tomu přikoupili za prvé republiky malozemědělci několik
hektarů zemědělské půdy z katastru Pravonín a Načeradec. Po roce 1948 bylo mimo 1 ha rozparcelováno
pole v kapličkách a zemědělci najali Děkanské pole o výměře 2,5 ha. Při zaloţení JZD 1. července 1958
měla obec celkovou výměru zemědělské půdy asi 180 ha a pracovalo na ni 62 lidí. Zemědělcům ještě
pomáhali příslušníci rodin, kteří pracovali mimo obec po zaměstnání a o dovolené. Za soukromého
hospodaření museli zemědělci s větší výměrou půdy najímat pracovníky, kočí a sluţebné. Tyto pracovní
síly se najímaly na jeden rok, a kdyţ byli zemědělci i Ti druzí spokojeni, tak se sluţba prodluţovala. U
některých zemědělců vydrţeli slouţící mnoho let a někde těţko jeden rok. Plat kočího byl 100 aţ 150 Kč za
měsíc, sluţebná měla plat niţší. Sluţba byla ke stravě i bydlení, včetně praní prádla. O Vánocích dostávali
vánočku. Nocleh byl na některých místech na nízké úrovni. Většina slouţících touţila se vdát anebo
přiţenit do chalupy a být ve svém, ale byla v tom velká překáţka, věno. Ţenichů a nevěst s chalupou, kteří
byli jedináčci, bylo málo, většinou měli sourozence a těm museli vyplatit věno. Kdyţ uzavřeli manţelství

oba slouţící a neměli byt, nastoupili pracovat do dvora jako deputátníci. Dostali byt, dřevo na topení, menší
mnoţství obilí a brambor, aby mohli vypěstovat prase a menší peněţní částku.
Muţ jezdil s koňmi, ţeny měly mnohem horší pracovní podmínky, pracovaly na polích. Ráno a večer
chodily ručně dojit krávy. Bydlení deputátníků bylo většinou na velmi nízké úrovni. V roce 1941 jsme
rozbourali Načeradský pivovar, ve kterém se přestalo vařit pivo v roce 1926, a postavili jsme byty
deputátníkům. Dlouholetými slouţícími u hospodářů byli svobodní mládenci a panny, ale ani tato věrnost
nebyla bez potíţí. Kdyţ starší kočí nebo sluţebná byla u hospodáře necelých deset roků, přesvědčovalo
obecní zastupitelstvo hospodáře, aby je na krátký čas propustili, aby nebyli v obci deset roků a nezískali
v ní domovské právo. Kdyţ člověk zestárnul, nemohl pracovat, neměl nikoho, kdo by se o něho postaral.
Přišel na obec, do které podle domovského práva patřil, a ta se o něho musela postarat. Bydlel v obecní
pastoušce a zemědělci podle výměry pozemků měli určeno, kolik dnů v roce musí ţivit obecního chudého,
kdyţ zemřel, vypravila mu obec pohřeb.
U Přibylů slouţila Baruška dvěma generacím, do smrti jí poslouţili, kdyţ na jaře v roce 1937 zemřela,
vypravil hospodář pohřeb, jako dceři ze statku, s hasiči, mládenci a druţičkami. Hrála kapela pana
Blahovce z Načeradce, ze hřbitova odvedla kapela všechny do hostince k Adamovským, aby se Barušce
dobře spalo, museli dodrţet dlouholetou tradici. Jedna druţička z Baruščina pohřbu je ještě mezi námi,
paní Vosátková z Horní Lhoty, rozená Jelínková z Vračkovic.
V Jiţních Čechách měli kočí a sluţebné také hodnosti. Děvče vyjité ze školy nastoupilo do sluţby jako
mladšinka a pomáhala majitelce v kuchyni. Starší byla děvečka, krmila a dojila krávy. Hoch vyjitý ze školy
nastoupil do sluţby jako pasák, starší byl prostředák a nejvyšší hodnost byl pacholek, ten jezdil s koňmi,
všechny hodnosti mimo práce ve stáji pracovali na polích.
Za prvé republiky kaţdoročně pořádali Kočovský bál kočové z velkostatku a kočové od hospodářů.
Poslední Kočovský bál se konal v lednu 1946 v hostinci u Adamovských. Pořádali jej jenom kočové
z velkostatku, hrála na něm kapela z Kamberka. Byl poslední a příliš se nevyvedl. Pila patřila velkostatku a
tak jsem šel také plesat. Do jedenácti hodin byla druţná zábava. Potom se připravovali pořadatelé na
vyrovnání nějakých účtů. Byl jsem poţádán, abych jim domluvil. Na chvíli jsem z hosta udělal pořadatele,
atmosféra se uklidnila a v zábavě se pokračovalo.
Ale staré přísloví praví, ţe ohřívané věci nejsou tak kvalitní. Platí to o knedlíkách, manţelství i zábavách.
Příkladem dnešním mladým by mohli být mladé před sedmdesáti a více lety v kamarádském souţití. Večer
se společně scházeli na návsi, nerozlišovali, kdo je selský syn, kdo je kočí, která je dcera ze statku, a která
je sluţebná. Společně zpívali a chodili k zábavám.
Jan Doubek, Vračkovice

SRAZ LHOT A LEHOT
Stejně jako kaţdý rok se začátkem července koná setkání Lhot a Lehot, kterého se pravidelně účastní i
někteří občané naší obce. Tentokrát se všichni lhoťané sešli
v Mníchové Lehotě, která se nachází na Slovensku blízko
hranic s Českou republikou, nedaleko od Trenčína.
Z Horní Lhoty vyrazilo 19 osob těšících se na bohatý program,
který slovenští hostitelé připravili.
Někteří vyrazili
s několikadenním předstihem, aby si mohli prohlédnout místní
krásy. Navíc se naši zástupci stali prvními návštěvníky sjezdu,
který byl jiţ 31. v pořadí. Od začátku vše ale kazilo
nepříjemné počasí, pršelo a všude se tvořilo bláto. Hlavně
stanový tábor na kopci se brzy ocitl v zajetí hnědého marastu.
Hlavní program se konal na hřišti, plánovaná představení
v amfiteátru byla přesunuta na hřiště či do sokolovny, nebo
byla úplně zrušena, neboť amfiteátr byl vyplaven vodou. Na
krásném fotbalovém hřišti se po pátečním a sobotním
programu vytvořila hluboká vrstva bahna. I přes nepřízeň počasí jsme si tuto akci uţili, místní obyvatelé byli
velice vstřícní a přispěli k pohodové atmosféře setkání. Uţ se těšíme na příští setkání ve Vranově Lhotě.
Jiří Jelínek ml.

Občanské sdružení Kamarádi Načeradce pořádá zájezd do vinného sklípku
na jižní Moravu. Zájezd se uskuteční dne 17. září 2011. Pokud máte zájem
přihlaste se u pí. Švecové, tel. č. 732 44 99 78, svecova@naceradec.cz.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v srpnu oslaví…
1.8.2011

Zdenka Janoušová

Vračkovice

75 let

20.8.2011

Barbora Krchová

Horní Lhota

75 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Úmrtí
26.7.2011

Aneţka Heřmánková, Slavětín

ve věku 80 let

VZPOMÍNKA
Dne 26. června 2011 uplynuly 3 roky od úmrtí p. Matěje Hájka ze
Smrčin. Stále vzpomínají dcera Marie a syn Václav s rodinami.
Dne 16. září 2011 uplyne 1 rok od úmrtí jeho syna p. Miroslava Hájka.
Stále vzpomínají sestra a bratr s rodinami.

SDH Slavětín pořádá dne
6. 8.2011 na parketě v Řísnici
pouťovou taneční zábavu.
Hudba TRIMEN Lukavec.
Začátek v 19.00 hod.

Středisková knihovna oznamuje, ţe
od 25. 7. do 14. 8. 2011 bude zavřeno – dovolená.
www.knihovnanaceradec.wz.cz , tel.734 362 071, knihovnanaceradec@tiscali.cz
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

