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SLOVO STAROSTKY
Je chvályhodné, ţe mnozí z Vás, váţení spoluobčané, přikládáte ze své vůle ruku k dílu při úpravách okolí
svých domů, ve svých obcích. Např. v Načeradci nyní po opravách komunikací ze své iniciativy
dosypáváte, rovnáte terén u nově zaasfaltovaných komunikací, na své náklady zabudováváte obrubníky,
pokládáte dlaţbu, čistíte kanalizační šachty atd. Ale i v ostatních vesnicích např. sečete trávu kolem domů,
po deštích čistíte naplavenou zeminu, vyřezáváte plevelné keře apod. Přestoţe toto činíte na obecních
pozemcích, nešetříte sil, protoţe Vám jde o pěkný vzhled okolí Vašeho domu, Vaší vesnice, prostředí, ve
kterém ţijete. Nesmírně si toho váţím. Mluvím jak k trvalým osadníkům, tak k chalupářům. Bez Vás by
naše vesnice vypadaly o dost hůř. Děkuji Vám za to.
Jana Rozkošná
VÝPIS USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 23.8. 2011

76/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec schválilo opravu kanalizace v rámci stavby Kanalizace a ČOV
Načeradec, a to stoky G od šachty G9 – G11 v částce 749643 Kč bez DPH. Podepsat smlouvu o dílo se
sdruţením firem smlouvu o dílo se sdruţením firem RECTA, s.r.o., Načeradec, IČ 47539372 a LAROS,
s.r.o., Benešov, IČ 49826514
77/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec schválilo rozpočtové opatření č. 3/2011.
78/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec schválilo navýšení výdajů na opravu místních komunikací po
stavbě Kanalizace a ČOV Načeradec o částku cca 850 tis. Kč bez DPH. Oprava bude zajištěna firmou
SYNER VHS Vysočina Jihlava, IČ 25183052.
Jana Rozkošná, starostka obce

UŽITEČNÁ INFORMACE
1) Jednou z mála dotací, kterou obec Načeradec v letošním roce získala, je dotace z ministerstva kultury
na městskou památkovou zónu v Načeradci, a to na opravu krovu a střechy kaple Panny Marie na kostele
Sv. Petra a Pavla (v severní části kostela). Poskytnutá výše dotace je 400 tis. Kč, obec se bude podílet
částkou 114 tis. Kč a farnost Zdislavice sumou 57 tis.Kč. Vikariátní technik pan Jan Jelínek zajišťoval
výběrové řízení na zhotovitele stavby, byla vybrána firma LANOSTAV, s.r.o., Praha. V polovině září by
měla začít s opravou.
2) Stavba Kanalizace a ČOV Načeradec je jiţ ve svém závěru. V minulém čísle Načeradských novin jsem
vyzvala majitele nemovitostí v Načeradci, aby své domy připojili ke kanalizaci během měsíce srpna anebo
oznámili na OÚ důvod a termín pozdějšího připojení. Během srpna se připojilo 65 nemovitostí, takţe
k dnešnímu dni je napojeno 161 domů. Je pochopitelné, ţe ne všichni mají moţnost zajistit si v poměrně
krátké době napojení, např. čekají na provedení od odborné firmy. Ale co Vy, kteří máte jiţ výkopy
zasypané, roste na nich tráva, ale oficiálně přihlášeni nejste a ještě se tím chlubíte. Podle Vás jsou ti
ostatní pěkní „blbci“, protoţe jiţ platí stočné. Jak se Vám bude líbit, aţ bude VHS Benešov a obec trvat na
odkrytí výkopů? Nadále pokračuje přejímka kanalizačních přípojek prováděná zástupcem obce a VHS
Benešov kaţdé úterý a pátek. Doporučujeme připojení zbývajících nemovitostí do konce září 2011. Pak jiţ
budeme nuceni jednat s vodoprávním úřadem o dalším postupu.
3) VHS Benešov, provozovatel čističky odpadních vod v Načeradci v době zkušebního provozu, nejpozději
do konce měsíce září vybere ze zájemců obsluhu ČOV, kterou řádně zaškolí. Obec Načeradec přijímá
ještě do 15. září t.r. ţádosti na vykonávání činnosti obsluhy. Náplň práce bude vyţadovat 2 hodiny činnosti
denně, finanční ohodnocení bude přibliţně 60 Kč/1h. Kdo si chcete přivydělat ke svému platu či důchodu,
můţete se přihlásit. Činnost obsluhy není fyzicky namáhavá, probíhá většinou v čistém prostředí. Vyţaduje
hlavně pečlivého a spolehlivého člověka. Leckde tuto práci vykonávají i ţeny.
4) Od 3. října 2011 změní Obecní úřad Načeradec úřední hodiny. Jako na kaţdém úřadě budete moci
vyuţívat k návštěvám kaţdé pondělí, středu a pátek. V úterý a čtvrtek, kdy ordinuje obvodní lékař, zvolíme
jen kratší dobu. Úřední doba bude tato:
Po
8.00 h – 11.30 h
12.30 h – 16.00 h
Út
10.00 h - 11.30 h
St
8.00 h – 11.30 h
12.30 h – 16.00 h
Čt
13.30 h – 15.00 h
Pá
12.30 h – 15.30 h
5) V pravé spodní části hřbitova (při vstupu na hřbitov) tvoří dominantu velký stříbrný smrk. Jedni ho
obdivují pro svou krásu a velikost, druzí ho zatracují, protoţe jeho padající jehličí špiní hroby, vidí v něm
nebezpečí při případném pádu. Ráda bych znala Váš názor. Chcete-li, napište např. mail nebo stačí napsat
lístek a dát do schránky či přijďte osobně. Kdysi obec nabídla tento smrk pro vyuţití k vánoční výzdobě
s tím, ţe by si ho zájemce sám pokácel. Zřejmě to zkusíme i letos.
6) Chci připomenout, ţe jiţ několik let se snaţíme dodrţovat nedělní (sváteční) klid v obcích. Pokud je to
jen trochu moţné, vyhněte se hlučným pracem, jako např. sekání trávy, řezání dřeva motorovou pilou
apod.
7) Majitelé nemovitostí v Načeradci, kteří vlastní svoji studnu a odebírají z ní vodu, následně ji vypouštějí
do kanalizace, jsou povinni hradit z tohoto mnoţství stočné. Tento stav se dá fakturovat dvěma způsoby –
paušálem dle počtu bydlících osob (zák. 120/2011 Sb.), a nebo si na vlastní náklady osadí vodoměr na
studni (zákon 274/2001 Sb.) a VHS Benešov dají tuto situaci písemně na vědomí. Přesnější informace
Vám podá paní Jana Pokorná, VHS Benešov, kontakt: mob. 724431930, e-mail: pokorna@vhs-sro.cz.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Upozorňujeme na přerušení dodávky elektřiny:
 dne 6.9.2011 od 8 h do 14 h v Dolní Lhotě
 dne 13.9.2011 od 7,30 h do 11,00 h v Načeradci – Vinohrad – směr Načeradec – Horní Lhota – celá
levá strana – novostavby od Macešků, první řada domů, pravá strana od Bartoníčků.
 dne 13.9.2011 od 12,00 h do 15,00 h v Načeradci – směr Horní Lhota – pravá strana – ul. Dlouhá
ke Stupkovým, ul. U Mateřské školky, od Mateřské školky k Paláci, od Mateřské školy k Lapáčkům,
čp. 137, čp. 272, čp. 33

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V SRPNU 2011 – 2.8., 15.8., 29.8.
Mimo jiné rada obce projednala:
Rada obce vzala na vědomí informaci o provedených opravách komunikací, chodníků a vpustí
v obci Načeradec po stavbě Kanalizace a ČOV Načeradec. Dle navýšeného rozpočtu na výše
uvedené opravy souhlasí a schvaluje objednávky v celkové částce 615000 Kč.
Rada obce souhlasí s další opravou místních komunikací v obci Načeradec. Po dohodě s TJ Blaník
Načeradec – prostranství u Chaloupky (u hřiště v Načeradci), prostranství za kostelem v Načeradci,
část u bytovek v Načeradci a místní komunikace v Pravěticích.
Rada obce souhlasí s provedením opravy povrchu v tělocvičně Základní školy a mateřské školy
Načeradec firmou Mareš Roman, Postupice 201, IČ40927555 v ceně 169290 Kč bez DPH. Tato
firma byla vybrána ze dvou nabídek. Oprava byla provedena v měsíci srpnu 2011.
Rada obce projednala umístění reklamních předmětů a stolů na chodníku na náměstí v Načeradci
před domy čp. 102 aţ 104. Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu obecního pozemku s
majiteli nemovitostí a s provozovateli obchodní činnosti:
1) Janou Šindelářovou, bytem Benešov, provozovna Načeradec 103, Restaurace na Rynku – od
měsíce srpna 2011, 5 m², částka 2 Kč/m²/den.
2) Jiřím Hergesellem, bytem Vračkovice, provozovna Načeradec 104, obchodní činnost – od měsíce
srpna 2011, 2 m², částka 2 Kč/m²/den.
3) Thanh Nguyen Thi, bytem Praha, provozovna Načeradec 102, obchodní činnost – od měsíce srpna
2011, 1 m², 2 Kč/m²/den.
Rada obce projednala ţádost p. F.M., Načeradec, který ţádá o pronájem pozemku u základní školy
v Načeradci (ve dvoře) o velikosti 15 m² na umístění plechové garáţe. Rada obce souhlasí s
uzavřením smlouvy o nájmu obecního pozemku v částce 500 Kč ročně.
Rada obce projednala předloţenou Smlouvu o nájmu st. p. č. 31, 23, st. p. č. 24 a 27/4 v k.ú.
Řísnice od p. J.J., Načeradec. Předloţená smlouva je pro obec neakceptovatelná a chybí doloţit
vlastnictví ke st. p.č. 24, 27/4 v k.ú. Řísnice.
Rada obce projednala podnět spoluobčana místní části obce v Olešné – potok v Olešné a ukládá
starostce Janě Rozkošné vyřešit problém ve spolupráci s firmou SYNER VHS Vysočina Jihlava.
Rada obce projednala připojení obecních budov do kanalizačního řadu a schválila napojení
obecních budov v Načeradci do kanalizačního řadu firmou SYNER VHS Vysočina Jihlava. Cena
bude vyčíslena ke kaţdé budově dle skutečného provedení.
Rada obce projednala pokácení topolu v Pravěticích na základě podnětu občanů místní části obce
Pravětic. Rada obce souhlasí s pokácením topolu v době vegetačního klidu. Rozhodnutí o povolení
kácení bylo vydáno jiţ 28.1.2010.
Rada obce projednala ţádost M.H., Vlašim o koupi pozemku a souhlasí s prodejem a sepsáním
kupní smlouvy na stavební parcelu v nové zástavbě v k.ú. Načeradec.
Rada obce projednala ţádost o.s. Kamarádi Načeradce o poskytnutí finančního příspěvku na akci
“Loučení s prázdninami”. Rada obce tuto ţádost zamítla.
Rada obce projednala ţádosti nájemců v obecních bytech o dovybavení.
Rada obce projednala ţádost manţelů F., bytem Jesenice o koupi části pozemků v okolí
nemovitosti Slavětín čp. 15. Projedná zastupitelstvo obce.
Rada obce převzala od Ing. Šlechty, Pacov tři studie úpravy sportoviště v obci Načeradec.
Rozhodla se předat studie k prostudování a vyjádření občanským sdruţení Načeradce.
Rada obce projednala projekt Lesů ČR na čištění potoka Brodec a určila případné úloţné místo pro
zeminu na skládce u pily.
Rada obce projednala opravu obecní budovy ve Slavětíně. Jedná se o opravu střechy, komína,
plechování a úklid půdy. Úklid provede svépomocí Sbor dobrovolných hasičů Slavětín. SDH dále
pomůţe i při bourání a výstavbě nového komína a při odstraňování krytiny. Obec vyzve firmy k
podání nabídek na opravu střechy.
Jana Rozkošná, starostka obce

CO SE DĚLO O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH?

2.7.2011 – Na Lovecké stezce
Zvykem se jiţ stává, ţe začátkem letních prázdnin pořádáme
mysliveckou soutěţ „ Na lovecké stezce“. Ne jinak tomu bylo i
v letošním roce. Soutěţ se konala 2. 7. 2011.
Myslím, ţe stojí za to dozvědět se něco zajímavého o přírodě
a vyzkoušet si svoje dovednosti. Kdo soutěţ zkusil, rád si
přijde zasoutěţit znovu. Jako jiné roky, tak i letos se soutěţilo
ve 2 kategoriích - do 10 let a od 10 do 16. Soutěţe se
zúčastnilo, i přes nepřízeň počasí, 32 dětí. Soutěţily v
poznávání zvěře, stop, psů, trofejí různých druhů zvěře.
Poznávaly stromy a keře, dozvěděly se mnoho i o loveckých
zbraních. Největší zájem dětí byl o lanovou lávku a střelbu ze
vzduchovky. Po projití soutěţního okruhu jsme měli pro děti připraven doprovodný program, kde děti mohly
vidět práci a výcvik sluţebního psa pod vedením p. Koláře a práci s loveckým psem p. Krejčího. Dále jako
host k nám zavítal p. Slavata, aby ukázal část ze svého koníčku, modelářství. Předvedl modely motorového
člunu, tanku a letadla, některé dokonce i v činnosti. Na ukázku modelů navázala střelba z loveckých zbraní
a také měly děti moţnost z blízka si prohlédnout pojízdný posed. Na letošním ročníku nás navštívil p.
Vaníček s manţelkou z obory Sellier a Bellot, kteří se starají o mládeţ v mysliveckých krouţcích a o soutěţ
„Zlatá srnčí trofej“. Tuto akci velmi kladně hodnotili a přislíbili
pomoc do dalších ročníků.
Po vyhodnocení výsledků dostalo 5 dětí z kaţdé kategorie
hodnotné ceny a pro ty, které se nedostaly na stupně vítězů, byla
připravena sladká odměna. Nezapomněli jsme ani na rodiče, kteří
na své ratolesti trpělivě čekali, pro ně tu bylo připraveno bohaté
občerstvení. Nakonec mi uţ zbývá jen poděkovat všem, kteří se
podíleli na organizaci soutěţe a věnovali svůj volný čas dětem a
přípravě soutěţí. Děkuji také našim sponzorům: Sellier a Bellot,
Agrodruţstvo Načeradec, Vávra Jos., Wrigley Confections (MarsPoříčí), kteří se podíleli na této akci.
Naše Myslivecké sdruţení doufá, ţe se dětem s námi strávený
den líbil a ţe odcházely spokojené, plné záţitků a nově nabytých vědomostí z přírody a také s lepším
pohledem na myslivost. Těšíme se na příští rok, kdy se s dětmi opět setkáme.
Myslivosti zdar! Předseda MS Janouš Jos.

6.7.2011 Rybářské závody
pro dospělé na rybníku
OBECNÍK
Dne 6. 7. 2011 se konaly
rybářské závody o putovní
pohár
předsedy
spolku.
Zúčastnilo se 22 rybářů. První
místo získal p.Kahoun Fr. za
celkový úlovek 235cm, druhé
místo p.Duda - 221cm, třetí
místo p.Vrána - 167cm, největší úlovek p.Trousil - za kapra. Všem
se závody velice líbily, proto se těšíme v příštím roce.
Petrův zdar! Zdeněk Šanda, ČRS Načeradec

6.8.2011 – O pohár starosty obce
Dne 6. srpna jsme jiţ počtvrté uspořádali pohárovou soutěţ
v rámci Benešovské hasičské ligy s Ferdinandem. Počasí
nám oproti loňskému roku přálo a soutěţe se zúčastnilo 23
druţstev muţů a 17 druţstev ţen. První startovní výstřel
zazněl v 12:30 hod a zápolení propuklo s plným nasazením
všech soutěţících.
Někomu se dařilo více, někomu méně, ale tak uţ to ve
sportu chodí. Došlo i ke zranění jednoho soutěţícího, které
vypadalo váţně, ale naštěstí to byl „jen“ otřes mozku.
Jako obvykle jsme postavili druţstvo muţů ve sloţení: Petr Blaţek ml., Martin Maršík, Tonda Hlinský,

Ruda Vender, Jirka Janouš, Martin Deré a Radek Čech a ţen ve sloţení: Monika Slabá, Jarmila Blaţková,
Magda Čechová, Dana Slavatová, Petra Bartoníčková, Šárka Kahounová a Markéta Bartoníčková. Klukům
se v letošním ročníku ligy daří o poznání lépe neţ děvčatům a potvrdili svoji letošní vyrovnanou formu 6.
místem, děvčata bohuţel v důsledku malého zaváhání na pravém proudu skončila aţ na 9. příčce.
Výsledky na prvních třech místech byly následující:
muţi: 1. Chářovice ,,A,,
ţeny: 1. Daměnice
2. Radětice
2. Radětice
3. Dalovy
3. Všechlapy
V celkovém pořadí ligy jsou zatím druţstva z obou
kategorií na průběţném 4. místě. Máme před sebou ještě
dva závody, které nám snad pomohou k lepšímu
celkovému umístění, snad se na nás usměje trochu toho
sportovního štěstí. Drţte nám palce a my věříme, ţe se
holkám podaří konečně protrhnout smůlu, která se jim
poslední dva závody lepí na paty.
Závěrem se patří poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě celé soutěţe a jejím zdárném průběhu,
sponzorům za poskytnuté příspěvky a samozřejmě i divákům, kteří přišli podpořit soutěţící.
Za rok se budeme těšit na jiţ V. ročník hasičského klání o Pohár starosty obce.
Petra Bartoníčková, SDH Načeradec

28.8.2011 - Loučení s prázdninami
Dne 28. srpna proběhla jiţ tradiční akce s názvem
„Loučení s prázdninami“, kterou pořádalo o. s. Kamarádi
Načeradce, tentokrát laděná do večerníčkových
postaviček. Program dne začal v 12,30 hodin na hřišti v
Načeradci.
Děti procházely stanoviště večerníčkových postav, kde na
ně čekaly různé úkoly. Za splnění obdrţely odměnu. Pro
děti byla připravena další zábava – batikování a karaoke.
Adrian Müller z Vlašimi nás provázel slovem a hudbou.
Dospělí si mohli zakoupit lístky do „vtipné“ tomboly. Od
15,45 hodin vystoupili nadšenci zumby v ZUMBA show. V 16,00 hodin se konečně losovala tombola, u
které se dospěláci i děti zasmáli. Od 16,30 hodin vystoupila ZKO
Vlašim s výcvikem psů. Bylo připraveno bohaté občerstvení.
Pro velmi silný déšť byl program v 17,00 hodin ukončen.
Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným, všem těm, kteří si
připravili
večerníčkové
postavy, obsluze. Děkuji
všem sponzorům, OBCI
Načeradec a mediálnímu
sponzorovi Rádiu Blaník.
Moc děkuji TJ Blaník
Načeradec za moţnost
vyuţití prostorů kabin.
PS: Budu doufat, ţe příští rok nám vše vyjde a počasí nás
nezklame.
Martina Švecová, o. s. KAMARÁDI Načeradce

Více fotografií z výše uvedených akcí na www.naceradec.cz
OBEC NAČERADEC DĚKUJE VŠEM OBČANSKÝM SDRUŢENÍM
ZA USPOŘÁDÁNÍ AKCÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ V DOBĚ JARNÍCH A LETNÍCH MĚSÍCŮ.

Obec Načeradec nabízí k prodeji rodinný dům s dvorkem v obci Vračkovice. Bližší
informace Vám podá starostka obce paní Jana Rozkošná na tel. čísle 739 471 543
nebo 317 852 335, e-mail: obec@naceradec.cz, starosta@naceradec.cz
Foto na www.naceradec.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC
Školní rok 2011 – 2012
Po letních prázdninách se ţáci 1. září 2011 opět sešli se svými
učiteli, rodiči a hosty na slavnostním zahájení nového školního
roku 2011 – 2012. Z provozních důvodů bylo slavnostní zahájení
pouze pro 1. stupeň ve školní jídelně, ţáci 9. ročníku přišli přivítat
prvňáčky. Ţáci ostatních ročníků zahájili nový školní rok ve svých
třídách společně s třídními učiteli.
V době prázdnin čerpali pedagogičtí pracovníci i správní
zaměstnanci dovolenou. O prázdninách provedl pan údrţbář
drobné opravy ve škole, byla zprovozněna nová počítačová
učebna. Provoz školní jídelny nebyl přerušen kromě 3 sanitárních dní, kdy paní kuchařky provedly
důkladný úklid. Také v učebnách paní uklízečky v srpnu pečlivě uklidily. Od 25. srpna 2011 se jiţ paní
učitelky připravovaly na nový školní rok.
Do první třídy byli přivítáni tito ţáci: Kateřina Brychtová, Lukáš Červený, Vojtěch Fišer, Petr Janouš,
František Jelínek, Anna Kováčová, Jakub Krejčí, Filip Kůra, Adéla Kříţenecká, Erika Macešková, Jakub
Nácovský, Petra Píšová, Natálie Šindelářová, Filip Tichý, Erik
Víšek. Třídní paní učitelkou bude Jana Tichá. Ţáci 9. třídy budou
patroni prvňáčků. Po celý školní rok se jim budou věnovat a
pomáhat jim.
V naší škole jsme také přivítali 8 nových ţáků, kteří nastoupili do
3.,4.,6. a 8. třídy.
Ve 2. třídě bude vyučovat paní učitelka Mgr. Lenka Jedličková, ve
třetí třídě paní učitelka Mgr. Martina Ctiborová, 4. třídu povede
paní učitelka Jana Švárová a asistentka pedagoga Dana
Štekerová. 5. třídu paní učitelka Bc. Jana Svobodová.
V 6. třídě je třídním učitelem Bc. Lukáš Dubina, který je i
správcem počítačové sítě a v 7. třídě Mgr. Marie Fišerová. Třídní
učitelkou 8. ročníku je Jitka Zvárová a asistentkami pedagoga jsou paní Dana Štekerová a Marie Zhorná. V
9. ročníku paní učitelka Mgr. Jitka Lorencová.
Ve ŠD je vedoucí vychovatelkou paní Marie Zhorná a další vychovatelkou Dana Štekerová.
V tomto školním roce se ţáci budou vyučovat ve všech ročnících podle ŠVP Cesta k poznání.
Změnou v našem pedagogickém sboru je, ţe na konci školního roku odešla do důchodu paní zástupkyně
Mgr. Hana Stupková. Chci jí touto cestou poděkovat za její dlouholetou a obětavou práci v naší škole a
přeji jí hodně štěstí a zdraví do dalších let. Novou zástupkyní je paní Mgr. Jana Houdková, která bude i
dále vykonávat funkci výchovné poradkyně. V pedagogickém sboru ZŠ jsme přivítali novou učitelku 2.
stupně paní Martinu Píšovou.
Zaměstnanci ŠJ jsou ve stejném sloţení – vedoucí ŠJ paní Helena Sibalová a kuchařky paní Filipová,
Tichá a Vítková. Ani u správních zaměstnanců ZŠ nedošlo ke změně – jsou to paní Slavatová, Havelková a
pan Maceška. Budou se po celý školní rok starat o dobré jídlo a pořádek ve škole.
O změnách, které nastaly v MŠ, vás bude v samostatném článku informovat zástupkyně pro MŠ paní
Jaroslava Koubíková.
Chci poděkovat zástupcům Obce Načeradec za jejich podporu činnosti školy. V průběhu prázdnin zajistili
nový lak v tělocvičně školy a zajistili školní autobus, který bude jezdit v době školního vyučování kaţdé
ráno z Vlašimi přes Kondrac, Kříţov a Karhuli. Díky této jejich podpoře mohou do naší školy chodit i ţáci z
Vlašimi, pro které bylo problematické dojíţdění v časných ranních hodinách.
Přeji nám všem, ţákům, rodičům, pedagogům a ostatním přátelům školy pohodový a úspěšný školní rok.
V Načeradci dne 1. září 2011
Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy

TJ BLANÍK NAČERADEC, VOLEJBALOVÝ ODDÍL
Turnaj v pláţovém volejbale
Dne 20. 8. 2011 od 10,30 hod se uskutečnil turnaj v pláţovém
volejbale dvojic na hřišti v Načeradci. Za krásného slunečného
počasí sehrálo mezi sebou pět druţstev zápasy systémem kaţdý
s kaţdým. Na prvním místě skončila dvojice Petr Blaţek a Pavel
Pecinovský, na druhém místě dvojice Michal Pavelka a Tomáš
Holý a na třetím místě Martina Švecová a Věra Sýkorová.
Martina Švecová, volejbalový oddíl

NĚCO Z MINULOSTI
Pouti
První pouť po Novém roce byla o Hromnicích v Pravoníně, na atrakce a krámy nebyla, zimní počasí to
nedovolovalo, ale na zábavy byla bohatá. Vyhrávalo se ve dvou hospodách – u Kubálků a Hrabánků.
Muzikanti čekali, a kdyţ věřící vycházeli dopoledne z kostela, začínali hrát, sešla se chasa ze širokého
okolí a zlí jazykové říkali, ţe to byl jarmark. V Načeradci byly dvě pouti, první za tři týdny po svátcích
velikonočních a druhá na sv. Petra a Pavla. Byly na pohoštění poutníků chudé. Konaly se v době, kdyţ
ještě mnoho masa neběhalo po dvoře, na podzim dostávali poutníci mimo buchet dobře vypečená
nadívaná domácí kuřátka, dorty ani zákusky se nedostávaly, strýcové zabalili výsluţku do šátku, dali na
hůl, všechny dobroty dali na rameno a k večeru se vraceli.
Na Malém a Velkém Blaníku se konaly pouti, i kdyţ doprava byla obtíţná, byly tam nápoje i cukrářské
výrobky. Z Malého Blaníka se chodilo k zábavě k Veselým do Býkovic a z Velkého Blaník k Fialkovům do
Lesáků. Bylo tam hezké okolí a blízko les. Na obou zábavách hrála Podblanická kapela. Na Hrádku byly tři
pouti, přede ţněmi a poslední - byly často ţitné panáky, z Kondrace tam chodili s procesím a hudbou. U
Lorety byla pouť 8. Září, tento den vzpomínali vojáci z prvé světové války na smutné výročí bitvy
v kukuřičném poli na Srbské frontě. Byla o ní píseň „Jak ztratil pluk 102 svoji mladou krev“. U Lorety bylo
pěkné prostředí, hodně místa, prodávaly se výrobky všeho druhu a říkalo se, ţe tam můţe poutník koupit i
krechtu na brambory. Frantík Koubíků pracoval u pana Kropáčka ve Zdislavicích. Prodávali tam ţebřiňák
dřevěných puten, slévačů a vaniček. Byl jsem tam na pouti v roce 1938. Blízko sebe byly dva cirkusy. Při
vyvolávání čísel se poctívali jako dnešní politické strany na předvolební kampani. Oba měli meče.
Seznámím čtenáře s vyvoláváním čirkusového představení: „ Velectění račte postupovat do stanu, račte
postupovat, vstupné jsme sníţili pro všechna místa na jednu korunu. Tou korunou nezbohatnete, tou
korunou nezchudnete, ale nědo velkolepého uvidíte. Tento opičák představuje vojáka Švejka, s puškou na
stráţi, je to alkoholik, opije se, musí být vystřídán, postaven před soud a odsouzen k smrti. Dále uvidíte
cvičené psy a opice. A ty tam tu dr… zaraţ nebo vezmu meč a useknu ti pa…. Já mám takévého
programu. Ty tam od rána řveš a já nemohu vyvolat ani jedno číslo.“ U druhého cirkusu měli také zápas s hadem. Váţil dvanáct kilogramů a vyhrál ten zápasník, který ho vydrţí na svém těle pět minut. K zápasu
se přihlásil pan Svojík z Vlašimi. Měl atletickou postavu a výhra byly 100 Kčs. Bylo to tehdy hodně peněz.
Majitel nejdříve hrada rozdráţdil a ten zápasníka svíral. Pan Svojík pět minut nevydrţel a nevyhrál. Cirkusy
měly početné kapely a bylo mi divné, ţe je slyšet hlavně trumpeta. Lépe jsem prohlídl houslisty a na
smyčcích měli nitě. O Loretské pouti byly zábavy na Málkovce a u Kliků ve Vracovicích. Ve Bzové drţeli
slavnou pouť. Sousedé sebrali finanční prostředky, zjednali kapelu, opatřili pohoštění. Ráno se sešli u
kapličky, poboţnost vedl pan Lhoták, od kapličky šli s hudbou do Šebířova, druţičky v bílém nesly na
nosítkách velkou sochu Madony na ramenou. Po kostele se zašlo do hospody a k večeru se poutníci
vraceli. V Daměnicích slavili pouť na sv. Trojici a v kapličce se konala mše. V Řísnici byla pouť na
Jindřicha. Také tam měli poboţnost v kapličce. Hrála při ní hudba z Lukavce a po mši hráli na parketu.
V Lukavci byla pouť s mnoha krámy a atrakcemi, ale tolik místa jako u Lorety tam nebylo, na silnici byl
provoz. Zábavné podniky odjíţděly z Lukavce do Pacova, tam byla poslední pouť.
Za prvé republiky šli z Načeradce s procesím na Svatou Horu pěšky. Sešli se u kostela, vykonali poboţnost
a nastoupili dlouhou cestu. Vedoucí po cestě předříkával a poutníci zpívali. Po druhé světové válce jezdili
také zájezdy na Svatou Horu s hudbou, ale ti jiţ takové zásluhy neměli. Autobusem dojeli aţ téměř na
místo. Tam je očekával kněz a s hudbou došli na poutní místo.
Jan Doubek, Vračkovice

VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

bude provedena:
v úterý 6.9.2011 v obcích:
Horní Lhota 18,00 hod
Dolní Lhota 18,30 hod

ve čtvrtek 8.9.2011 v obcích:
Slavětín
18,00 hod
Řísnice
18,30 hod

ve středu 7.9.2011 v obcích:
Zdiměřice
19,00 hod
Vračkovice 18,00 hod
Daměnice
18,30 hod
Pravětice
19,00 hod
Cena za očkování jednoho psa je 100,-Kč (1-roční vakcinace), 160,-Kč ( 2-roční vakcinace).
MVDr. Jiří Smrčina

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ţivotní jubileum v září oslaví…
5.9.2011
21.9.2011

Ludmila Heřmánková
Václav Janouš

Dolní Lhota
Daměnice

75 let
80 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Narození
16.6.2011
3.7.2011

Karolína Hrabánková
Eliška Matoušková

Vračkovice
Horní Lhota

Sňatek uzavřeli….
11.6.2011
18.6.2011
23.7.2011

Helena Martínková, Načeradec a Martin Stolín, Tábor
Ondřej Málek, Horní Lhota a Kateřina Naďová, Křivoklát
Petr Peška, Načeradec a Veronika Chmelová, Býkovice

Pokud máte zájem o kominíka,
nahlaste se do 30.9.2011 na
obecním úřadě v Načeradci nebo
zavolejte na tel. č. 734 362 070
nebo 317 852 335.

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

