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UŽITEČNÁ INFORMACE
1) V současné době dostávají majitelé načeradských nemovitostí, kteří se v uplynulém období oficiálně
připojili do kanalizace, od VHS Benešov Obchodní smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod.
V průvodním dopise jste ţádáni o vyplnění některých údajů (rodné číslo, telefon, ..) a o podepsání smlouvy.
Dále chce VHS doloţit výpis z Katastru nemovitostí, list vlastníka. Jestliţe se ve smlouvě nemění odběratel
(vlastník) ani adresa pro doručování, plně stačí poslat kopie výše uvedených listin, které máte doma, anebo
dokument získaný přes internet. Administrativní pracovnice obecního úřadu jsou ochotné pomoci.
V případě, ţe dochází ke změně vlastníka nemovitosti nebo doručovací adresy, je třeba spojit se s paní
Pokornou z VHS a domluvit se s ní (telefonní čísla jsou uvedená v průvodním dopise).
2) Od 1.července t.r. je v provozu čistírna odpadních vod v Načeradci. Za uplynulé 3 měsíce se zatím
nestačilo připojit podle mých údajů 66 nemovitostí. Z toho 8 majitelů poţádalo o pozdější termín napojení a
oznámilo důvod. Většinou se jedná o neobývané nemovitosti nebo o objekty, kde je připojení technicky
problematické. Pro takové případy bude mít obec i VHS určitě pochopení. Ostatní majitelé by měli urychlit
napojení. Jednak můţeme očekávat špatné podzimní počasí a jednak tito majitelé jiţ nezákonně znečišťují
potok Brodec. V říjnu budeme nadále pokračovat v systému kontrol a přihlášek kanalizačních přípojek ke
kanalizační síti v Načeradci, jen omezíme kontrolní dny na pátky, úterky vynecháme.
3) Připomínám !!!
Od 3. října 2011 mění Obecní úřad Načeradec úřední hodiny. Jako na kaţdém úřadě budete moci vyuţívat
k návštěvám úřadu kaţdé pondělí, středu a pátek. V úterý a čtvrtek, kdy ordinuje obvodní lékař, zvolíme jen
krátkou dobu. Úřední doba bude tato: Po, St 8.00 h – 11.30 h, 12.30 h – 16.00 h; Út 10.00 h - 11.30 h, Čt
13,30 h – 15.00 h, Pá 12,30 h – 15.30 h.
Jana Rozkošná, starostka obce

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V ZÁŘÍ 2011 – 12.9. A 26.9.2011
Mimo jiné rada obce projednala:
Rada obce projednala ţádost Základní školy a mateřské školy Načeradec o udělení výjimky z počtu
ţáků ZŠ. Škola má průměrný počet ţáků na třídu 14. Poţadovaný počet ţáků na třídu je 17. Rada
obce souhlasí s udělením výjimky.
Rada obce projednala ţádost p. V. Č., Načeradec o odloţení platby faktury č. 358/2011 (3000 Kč –
připojení k ČOV). Rada obce této ţádosti vyhověla s tím, ţe posunula splatnost faktury do
31.10.2011.
Rada obce projednala ţádost p. J. Ch., Jiřetice o prominutí smluvní pokuty dle čl. VI Kupní smlouvy
na stavební pozemek p.č. 210/83 v k.ú. Načeradec uzavřené dne 3.12.2007 a zapsané Katastrálním
úřadem v Benešově dne 12.2.2008. Rada obce nesouhlasí s prominutím smluvní pokuty dle čl. VI
Kupní smlouvy na stavební pozemek p.č. 210/83 v k.ú. Načeradec uzavřené dne 3.12.2007. Rada
obce souhlasí s prodlouţením doby doloţení pravomocného kolaudačního rozhodnutí na stavbu
rodinného domu o 6 měsíců, tedy do 12.8.2012. Pokud do této doby nebude doloţeno pravomocné
kolaudační rozhodnutí na stavbu rodinného domu na p.č. 210/83, bude obec trvat na úhradě smluvní
pokuty.
Rada obce projednala nájemní smlouvy na obecní byty – Načeradec čp. 33 a 244 a rozhodla se
navýšit nájemné u bytů Načeradec 33 a Načeradec 244 o částku 4 Kč na m² a měsíc. Nájemné bude
zvýšeno od 1.11.2011.
Rada obce vyhodnotila všechny přijaté ţádosti na pozici odborného lesního hospodáře pro správu
lesů ve vlastnictví Obce Načeradec a z nich vybrala zájemce. Rada obce se rozhodla obsadit pozici
odborného lesního hospodáře pro správu lesů ve vlastnictví Obce Načeradec p. Ing. Michalem
Králem, který na. Tuto činnost bude vykonávat od 1.1.2012. Dle rozhodnutí rady obce bude uzavřena
smlouva o výkonu činnosti.

Obec Načeradec nabízí k prodeji rodinný dům s
dvorkem v obci Vračkovice. Zastupitelstvo obce
má záměr prodat dům za částku 600 000 Kč.
Možnost prohlídky kdykoliv po dohodě. Bližší
informace na tel. čísle:
739 471 543 – starostka obce
734 362 070 – OÚ Načeradec
nebo 317 852 335 – OÚ Načeradec
e-mail: obec@naceradec.cz.
Více fotografií na www.naceradec.cz.

VÝPIS USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 22.9. 2011

82/2011: Zastupitelstvo obce Načeradec schválilo rozpočtové opatření č. 4/2011(příloha č.3 ).
83/2011: Zastupitelstvo obce schválilo vyuţít poskytnutý účelový finanční příspěvek z rozpočtu svazku obcí
EKOSO v částce 24200 Kč na úhradu školního autobusu. Podepsat smlouvu o poskytnutí účelového
finančního příspěvku z rozpočtu svazku obcí EKOSO uzavřené podle ustanovení § 51 Zákona č. 40/1964
Sb. občanského zákoníku a Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v rámci
přímé podpory.
84/2011: Zastupitelstvo obce schválilo záměr směnit pozemky v k.ú. Pravětice část pozemku p.č. 71 PK a
část pozemku p.č. 1036/3 KN. Zastupitelstvo obce schvaluje podepsat směnnou smlouvu s Lubošem
Pohorským, Pravětice 29, Načeradec, PSČ 257 08 na směnu pozemků v k.ú. Pravětice p.č. 793/2 o
výměře 699 m², p.č. 816/2 o výměře 1061 m² a p.č. 819/2 o výměře 926 m² ve vlastnictví Pohorský Luboš,
Pravětice 29, Načeradec, PSČ 25708 a na směnu pozemků v k.ú. Pravětice p.č. 1036/3 (cesta) o výměře
390 m² a p.č. 71/3 o výměře 2296 m² ve vlastnictví obce Načeradec dle geometrického plánu č. 11451/2009 zhotovitele Josefa Slunečka – geometr Vlašim, J. Masaryka 1300.
85/2011: Zastupitelstvo obce schválilo vyvěsit záměr prodat pozemek p.č. 3 o výměře 65 m²
Pravětice ve vlastnictví Obce Načeradec.

v k.ú.

86/2011: Zastupitelstvo obce schválilo vyvěsit záměr prodat pozemek p.č. 44/5 PK o výměře 40 m² v k.ú.
Slavětín. Zastupitelstvo obce schválilo vyvěsit záměr prodat pozemek p.č. 925/1 PK o výměře cca 115 m²
v k.ú. Slavětín oddělený geometrickým plánem, který zajistí ţadatel.
87/2011: Zastupitelstvo obce schválilo vyvěsit záměr prodat pozemek p.č. 353/2 KN o výměře cca 200 m²
v k.ú. Horní Lhota oddělený geometrickým plánem.
88/2011: Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce jednat s vlastníkem nemovitosti Horní Lhota č.e. 9 o
odkupu pozemku p.č. 353/2 KN o výměře cca 200 m² v k.ú. Horní Lhota, o části pozemku p.č. 353/2 KN
v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví obce Načeradec, která bezprostředně sousedí s pozemkem p.č. st. 116 KN
v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví MUDr. Tomaštíka a MUDr. Tomanové, oba bytem Vlašim, Dvořákova 1710,
256 01.
89/2011: Zastupitelstvo obce schválilo změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Kříţov pod
Blaníkem a katastrálním územím Načeradec. Pozemek p.č. 1236 v k.ú. Kříţov pod Blaníkem o výměře 295
m² přejde do k.ú. Načeradec a vlastníkem stále zůstane Obec Pravonín, Pravonín 50, 25709 Pravonín,
okres Benešov, IČ 00232548.
90/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Načeradec a
katastrálním územím Kříţov pod Blaníkem. Pozemek p.č. 1801 v k.ú. Načeradec o výměře 205 m² přejde
do k.ú. Kříţov pod Blaníkem a vlastníkem stále zůstane Obec Načeradec, Načeradec 152, 25708
Načeradec, okres Benešov, IČ 00232289.
91/2011: Zastupitelstvo obce schválilo změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Kříţov pod
Blaníkem a katastrálním územím Načeradec. Pozemek p.č. 1237 v k.ú. Kříţov pod Blaníkem o výměře 191
m² přejde do k.ú. Načeradec a vlastníkem stále zůstane Obec Pravonín, Pravonín 50, 25709 Pravonín,
okres Benešov, IČ 00232548.
92/2011: Zastupitelstvo obce schválilo prodej v k.ú. Vračkovice st.p.č. 8 o výměře 665 m² včetně
zemědělské usedlosti čp. 18 ve Vračkovicích za částku 600 000 Kč.
93/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou stavby před dokončením „Informační centrum
Podblanicka“ ve Zdiměřicích, na pozemku p.č. 174/3 v k.ú. Zdiměřice. Jedná se o změnu uţívání
z informačního centra na rodinný dům. Tato změna nebude mít ţádný vliv na schválený vzhled a umístění
objektu pozemku. Tento souhlas zastupitelstvo obce vydává p. Zbyňku Švecovi, bytem U Nikolajky 30,
Praha 5, 15000, majiteli nemovitosti na pozemku p.č. 174/3 v k.ú. Zdiměřice.
94/2011: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s předáním kroniky obce Načeradec v počtu 1 ks po příslušné
skartační lhůtě Státnímu okresnímu archivu v Praze – Státní okresní archiv Benešov, Pod Lihovarem 2145,
Benešov, 25601.
95/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s odepsáním pohledávky p. B.B, zemřelého, dříve bytem Slavětín
v částce 30216 Kč. Tuto pohledávku vyřadit v účetnictví obce Načeradec z podrozvahového účtu 986 00.
96/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy na zpracování ţádosti o poskytnutí dotace
z Operačního programu ţivotního prostředí s firmou INKOS Ostrava, a.s., Havlíčkovo nábřeţí 696/22,
Ostrava, 701 52 na zateplení a stavební úpravy Základní školy Načeradec čp. 270, 271.

Obec Načeradec uhradí firmě INKOS Ostrava 10 000 Kč při sepsání smlouvy. V případě úspěšného
vyřízení dotace obec Načeradec doplatí 90 000 Kč.
97/2011: Zastupitelstvo obce schválilo za zástupce zřizovatele do Školské rady při ZŠ Načeradec pro
volební období 2011 – 2014 tyto tři členy: Petra Bartoníčková, RNDr. Antonín Smrţ a Martina Švecová.
98/2011: Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít Dohodu o narovnání sepsanou mezi účastníky – smluvní
strany: Obec Načeradec, IČ 00232289 a Zemědělské druţstvo Horní Lhota Slavětín v likvidaci se sídlem
Načeradec, Slavětín 40, okres Benešov, IČ 47048051. Smluvní strany touto dohodou uznávají, ţe Obec
Načeradec je výlučným vlastníkem budovy čp. 11 v části obce Řísnice se způsobem vyuţití zemědělská
stavba postavené na st. p.č. 1 v k.ú. Řísnice. Smluvní strany touto dohodou uznávají, ţe Zemědělské
druţstvo Horní Lhota Slavětín v likvidaci je výlučným vlastníkem technologie a kovového šrotu
nacházejícího se v době podpisu této dohody na st. p.č. 1 v k.ú. Řísnice. Jednotlivé poloţky technologie a
kovového šrotu jsou v podrobnostech uvedeny v příloze č. 1 vč. fotografií jednotlivých poloţek. Příloha je
nedílnou součástí dohody o narovnání.
Jana Rozkošná, starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE……..


Svoz nebezpečného odpadu

provedou Technické sluţby
Vlašim 5. listopadu 2011.
Sváţeny budou lednice,
mrazáky, televizory, rádia,
oleje, autobaterie, prošlé
léky, monočlánky, zářivky,
fotochemikálie,
barvy,
lepidla, ředidla, obaly od
chemie, pneumatiky atd.
Ţádáme
občany,
aby
nebezpečný
odpad
předávali v daný čas a na
daném
místě
osobně
pověřené osobě, která zajišťuje
ţádný nebezpečný odpad !!!

OBEC

STÁNÍ - MIN.

MÍSTO

ČAS (HOD)

PRAVĚTICE

20

U KONTEJNERU

9,30 - 9,50

DAMĚNICE

20

TEL. BUDKA

10,00 - 10,20

NAČERADEC

15

OLEŠNÁ

10,30 -10,45

NAČERADEC

40

VÁHA AGRODRUŢSTVA

10,50 - 11,30

VRAČKOVICE

20

NÁVES

11,40 - 12,00

HORNÍ LHOTA

20

VÁHA

12,15 - 12,35

DOLNÍ LHOTA

20

ČEKÁRNA

12,45 - 13,05

SLAVĚTÍN

20

U KAPLIČKY

13,20 - 13,40

ŘÍSNICE

20

OBCHOD

13,50 - 14,10

svoz, a předání podepsali. Neodkládejte na určených místech předem

 Pokud máte zájem o kominíka, můžete se stále hlásit, a to do 15.10.2011 na obecním úřadě
v Načeradci nebo zavolejte na tel. č. 734 362 070, 317 852 335.

 Svoz velkoobjemového odpadu
Velkoobjemové kontejnery slouţí k ukládání objemných odpadů, které se do běţné popelnice nevejdou,
jako například kusy nábytku, podlahové krytiny apod.
Nepatří tam nebezpečný odpad a elektroodpad (televize,
lednice, pneumatiky….). Kontejnery nepřeplňujte, ani
neodkládejte objemný odpad vedle nich. Po naplnění a
nahlášení bude kontejner odvezen. Většina objemného
odpadu se odstraňuje uloţením na skládce. Stanoviště
kontejneru: 3. – 10. října 2011 Načeradec – U Chaloupky,
10. – 17. října 2011 Načeradec – Na Podolí, 17. - 24.
října 2011 – Dolní Lhota – u čekárny, 24. – 31. října 2011
– Daměnice – náves (u čekárny)

MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC
JABLÍČKOVÝ TÝDEN
V letošním školním roce 2011-12 jsme pro děti jako první připravili akci „JABLÍČKOVÝ TÝDEN“. Jablíčkový
týden proběhl ve dnech 19. září – 23. září 2011.
Většina dětí přinesla do mateřské školy různá jablíčka, ze kterých jsme udělali výstavu. Po celý týden si
děti mohly vystavená jablíčka prohlíţet.
Děti se naučily spoustu jablíčkových písniček, básniček i her. Jablíčka jsme vyráběli ve všech moţných
podobách, děti stříhaly, vytrhávaly z papíru, lepily, malovaly, tiskly, modelovaly i pracovaly s látkou, kdyţ
vyráběly jablíčka na připravený strom.
V závěru týdne jsme s dětmi vylosovali nejhezčí a nejchutnější
jablíčko. Připravili jsme hlasovací košíček, do kterého děti dávaly
svůj hlas v podobě barevného papírku. Nejprve za nejhezčí
jablíčko a po společné ochutnávce i za jablíčko nejchutnější.
Děti hlasovaly takto:
nejhezčí jablíčko:
1. Terezka Mlezivová
2. Tomášek Bouček
3. Anetka Dýcková
nejchutnější jablíčko: 1. Eliška Kontová
2. Simonka Štětinová
3. Lucinka Ryšková
Také jsme poprosili maminky, babičky i tatínky, zda by nám naši akci nezpestřili nějakým tím jablíčkovým
moučníkem. Nestačili jsme se s dětmi divit, co dobrot se nechá udělat z jablíček.
Děkujeme maminkám a babičkám těchto dětí, za doplnění jídelníčku výbornými buchtičkami: Kubík Janda,
Verunka Valášková, Daník Dvořák, Anetka Dýcková, Tomášek Bouček, Radimek Peška, Lucinka Ryšková
a Maximek Syrvatka. Touto cestou děkujeme Vám rodičům, ţe jste se tak skvěle zapojili do akce pořádané
pro Vaše děti. Závěrem připomínáme, ţe opět naleznete fotografie ze všech pořádaných akcí na –
http://msnaceradecrajce.idnes.cz, dále veškeré informace o tom, co se v MŠ plánuje, najdete na www.
zsnaceradec.cz
J. Lesinová, J. Smetanová, J. Koubíková – učitelky MŠ

Místní organizace Českého svazu rybářů Načeradec Vás zve
15. října 2011 od 10,00 hodin na

RYBÍ HODY
na sádkách u koupaliště v Načeradci.
Prodávat se budou:

ryby pečené – kapr, lín, pstruh
ryby uzené – kapr
ryby ţivé - kapr
VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI !!!

Myslivecké sdruţení Načeradec
Vás zve dne 28. října 2011 na
„VÝLOV RYBNÍKA“ od 9,00 hodin.
Přijďte se pobavit, posedět a ochutnat ryby, klobásy, maso…. Prodej ryb se bude konat na hrázi
rybníka od 10,00 do 12,00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.
SDH Načeradec Vás zve na taneční zábavu
dne 22.října 2011 od 21,00 hodin.
Tělocvična ZŠ Načeradec
Prodejci, přijměte pozvání
na VÁNOČNÍ TRHY do NAČERADCE,
které se konají v sobotu 3. prosince 2011 od 9 do 14 hodin na náměstí. Stánek Vám zapůjčíme.
Zveme řezbáře, výrobce keramiky, košíkáře, paličkování, prostě všechny šikovné lidi.
V případě zájmu se informujte na e-mailu svecova@naceradec.cz nebo na tel.732 44 99 78.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v říjnu oslaví…
6.10.2011
18.10.2011
28.10.2011

Boţena Fořtová
Josef Moudrý
Ján Sendrej

Horní Lhota
Horní Lhota
Daměnice

90 let
85 let
70 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Úmrtí
25.9.2011 Boţena Zemanová, Zdiměřice

ve věku 77 let

VZPOMÍNKA
Dne 26.10.2011 uplyne 5 let od doby, kdy nás navţdy opustil náš milovaný tatínek, manţel a
dědeček pan Josef Křemen z Vračkovic. Vzpomíná rodina Křemenova.

INZERCE:
PRODÁM MACEŠKY, 8,- Kč/ks, pí Charvátová, Načeradec, tel. 733 748 670
Prodám barevný televizor, úhlopříčka obrazovky 55 cm, plně funkční, cena 500 Kč,
tel.733748 670
NĚCO Z MINULOSTI
Pila v Načeradci
O všech podnicích jsem v minulosti psal. Velkostatek delší dobu byl jediným zaměstnavatelem. Tak o
tomto zaměstnavateli napíši podrobněji. Pivovar v Načeradci skončil s vařením piva v roce 1926. Sládek,
který odešel do pivovaru ve Vlašimi, prohlásil, ţe by ve Vlašimi potřeboval načeradskou vodu.
V načeradském pivovaru byl pravou rukou sládka pan Koubík. Druţstevní lihovar byl v provozu 3 měsíce
v zimních měsících a zaměstnával 4 dělníky. Délka provozu lihovaru byla závislá na tom, kolik dodali
zemědělci brambor. Ţe byl velkostatek provozovatelem také průmyslu, o tom vypovídalo jeho razítko
„Správa velkostatku a průmyslových závodů v Načeradci“. Pilu postavil v roce 1920 tehdejší majitel Ing.
Svoboda. Byly postaveny 2 katry značky Kratochvíl o šířce 62 a 52 cm, sámovka, loučovka a pila na výrobu
šindelů. Pohon pily byl plamencovým parním kotlem, k němu byl postaven 32 m vysoký komín. Za majitele
Svobody se na pile řezalo ve dne i v noci. Osvětlení bylo zajištěno jenom petrolejovými lucernami a
pouţívalo se aţ do roku 1942. Kdyţ pan Novotný, elektrikář z Prahy, prováděl instalaci el. osvětlení
v nových bytech pro deputátníky, dočkala se osvětlení pila. Je obdivuhodné, ţe při tak špatném osvětlení
nedošlo k velkým úrazům a obdivuhodné je, ţe nebyla pila osvětlena dříve. Elektřina v Načeradci byla
zavedena v roce 1930. V roce 1925 koupila od Ing. Svobody velkostatek Druţina válečných poškozenců,
mimo pozemků, polí, luk a vzrostlých lesů. Říkalo se, ţe jeden strom stál 20 haléřů. Koupila budovy Na
Podolí, u Podsady, Horní Hůra, Štamberk a zámek. Pan Svoboda otevřel v Praze lékárnu, asi to bylo
výhodnější neţ sedlačit. Druţina koupila velkostatek v nevhodnou dobu. První rok jejich hospodaření, rok
1926 byl deštivý. Obilí nebylo moţné sklidit, pouţívaly se ke svozu jen volské potahy. Neţ se mohla na poli
postavit mlátička, musely se poloţit dřevěné polštáře. První rok hospodaření skončil schodkem jednoho
miliónu a to zatíţilo Druţinu na řadu let. Na začátku druhé světové války byl plamencový kotel na pile
nahrazen lokomobilou. Byl to pohon mnohem úspornější. Roztopil se dřevem a potom se topilo pilinami.
V roce 1949 bylo nařízeno skončit provoz pily a sešrotovat. Intervence ze zástupců MNV a dělníků na KNV
v Táboře, kam jsme tehdy patřili, skončila neúspěchem a bylo nám oznámeno: „Zítra přijedou z Kovošrotu“,
a to bylo splněno. Provoz na pile byl zastaven na 26 roků. Na pile pracovalo 12 dělníků, ve „špičkových“
obdobích byla pila zastavena a dělníci pracovali na polích a lukách. Ručně sekali louky, obsekávali obilí,
rovnali stohy, nosili pytle na špýchar. Při dobývání brambor nakládali těţké bedny. Za druhé světové války
udělalo mnoho zlé krve odměňování dělníků velkostatku a pily. Podle nařízení musel velkostatek platit
dělníkům z pily mzdu jako na pile, i kdyţ pracovali na polích. Hodinová mzda dělníka na poli činila 2,80 Kč,
hodinová mzda katristy 6,20 Kč za hodinu. Do hospodářské krize ve 30. letech měli hodně práce ševci.
Vyráběli dámské lodičky na vývoz a výrobky odnášeli do Vlašimi v nůších. Boty na míru šil pan Smrţ a
Melichar, pantofle vyráběl pan Hendrych a opravu bot prováděl pan Hynek Kušta. Na konci vyprávění o
načeradské pile musím vzpomenout na tragickou událost, která se na pile stala v roce 1938. Manţelé
Holubovi měli desetiletého jediného syna a přišel za svým otcem na pilu v době, kdy byla pila v provozu.
Transmise zachytila chlapce za kabát a o trámy v podsklepení bylo jeho tělo utlučeno na několik částí. Pro
rodiče to byla veliká rána, aby mohli uloţit chlapce do rakve, musel jim pan doktor Finger všechny části těla
přišít.
Jan Doubek, Vračkovice
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