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UŽITEČNÁ INFORMACE - Zavedení elektronických občanských průkazů
Od 1. ledna 2012 se začnou vydávat nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji (nový typ
dosud vydávaných občanských průkazů) a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem (dále jen e-OP). Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem (e-OP) bude vydáván pouze na základě ţádosti občana a po uhrazení správního
poplatku. V návaznosti na nový systém přijímání ţádostí o nový občanský průkaz budou na oddělení
cestovních dokladů a občanských průkazů na MěÚ ve Vlašimi odstávky - tzn. ţe se v této době nebudou
přijímat ţádné ţádosti o vydání dokladů (občanské průkazy a cestovní doklady) ani vydávat jiţ hotové
doklady. Jedná se o následující termíny: 1.listopadu 2011 – celý den, 4.listopadu 2011 – celý den, od
17.listopadu 2011 od 6:00 hod do 21.listopadu 2011 do 6:00 hodin, od 23.prosince 2011 od 16:00 hod do
2. ledna 2012 do 6:00 hod.
Další důleţité termíny:
- ţádost o současný typ občanského průkazu lze podat nejpozději do 14. prosince 2011 na MěÚ ve
Vlašimi, na matričních úřadech (Louňovice pod Blaníkem, Čechtice, Dolní Kralovice a Trhový
Štěpánov) budete moci ţádost podat nejpozději do 30. listopadu 2011, po těchto datech jiţ nebudou
ţádosti přijímány
- nejzazší termín pro podání ţádosti o vydání e-pasu je 19. prosinec 2011
Další důleţité informace:
- od 1. ledna 2012 se nebudou do cestovních dokladů zapisovat tituly
- od 1. ledna 2012 lze vydat občanský průkaz na ţádost i občanovi mladšímu 15 let – za správní
poplatek
- od 1. ledna 2012 nebudou ţádosti o nový občanský průkaz přijímat matriční úřady v Čechticích,
Louňovicích pod Blaníkem, Dolních Kralovicích a Trhovém Štěpánově
- od 1. ledna 2012 budete moci poţádat o občanský průkaz pouze na MěÚ ve Vlašimi nebo u
kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- od 27. června 2012 nebudou moci občané mladší 15 let vycestovat do zahraničí bez vlastního
cestovního dokladu, přestanou platit zápisy dětí v cestovním dokladu rodiče – zde bychom upozornili
rodiče, aby vyřízení nového cestovního dokladu pro své dítě nenechávali na poslední chvíli
MěÚ Vlašim, odbor vnitřních věcí

Slavnostní otevření stavby Kanalizace a ČOV Načeradec
Ve středu 12.října 2011 se konalo slavnostní otevření stavby Kanalizace a ČOV Načeradec za
přítomnosti zástupců zainteresovaných firem na této stavbě, mimo jiné projektantské firmy VRV
Praha, zhotovitele stavby SYNER VHS Vysočina, současného provozovatele díla VHS Benešov,
zástupců místních organizací, zastupitelů obce. Mezi významné hosty patřil zástupce Státního
fondu ţivotního prostředí ČR Mgr.Radek Lintymer, tajemník OPŢP a zástupce Krajského úřadu
Středočeského kraje Ing. Josef Keřka Ph.D., vedoucí Odboru ţivotního prostředí a zemědělství.
Stavba
s
rozpočtem
84.969.704 Kč s DPH byla
zahájena v březnu roku 2010 a
ukončena 30.září 2011. Obec
získala na tuto stavbu dotaci z
Operačního programu Ţivotního
prostředí, a to z Fondu
soudrţnosti (EU) a ze Státního
fondu ŢP v celkové výši
65.655.926
Kč.
Byla
vybudovaná centrální biologická
čistírna
odpadních vod
a
kanalizační síť v délce přibliţně
7,5 km, která odvádí odpadní
vody na čističku. Do projektu
napojení objektů do kanalizační
sítě jsou zahrnuty všechny
nemovitosti v obci, tzn. kolem
300
kanalizačních přípojek.
Výjimku tvoří 3 nemovitosti, jejichţ napojení nebylo technicky moţné.
Jiţ před více neţ 20-ti lety bylo představitelům obce jasné, ţe Načeradec má velké slabiny v
likvidování odpadu. Bylo zřejmé, ţe nebude v budoucnosti únosné likvidovat splašky vyváţením
jímek nebo vypouštěním do dešťové kanalizace, a tedy do potoka Brodce. V kronice je v zápisu
z r. 1988 uvedeno, ţe tehdejší MNV Načeradec s předsedou Jaroslavem Koutem připravuje
vybudování ČOV a splaškovou kanalizaci s náklady 15 mil. korun. Jednání o stavbě probíhala
v letech 1992-96, v té době bylo moţno získat dotaci ve výši 40% nákladů, na zbývajících 60%
by si musela obec vzít úvěr. Protoţe se nechtěla
zadluţit, byla akce zastavena.
Znovu k myšlence vybudování kanalizace a ČOV
v Načeradci se vrátilo zastupitelstvo obce v čele se
starostou Jiřím Šandou. V roce 2005 svítala
moţnost získání 75% dotace, a tak obec začala
připravovat projektovou dokumentaci, podklady
k územnímu rozhodnutí stavby. Stavební práce
největšího díla
v novodobé historii Načeradce
zahájil starosta Ing.Jiří Jelínek a ukončila starostka
Jana Rozkošná.
Čistírna odpadních vod byla zkolaudována
30.června letošního roku, poté se začalo s
připojováním jednotlivých domů ke kanalizaci. Ke
dni kolaudace kanalizačních řadů, tj.12.října t.r.
jsou připojeny asi ¾ všech objektů. Stavba Kanalizace a ČOV Načeradec přinese obci v
současnosti i v daleké budoucnosti obrovský přínos, zajistí kvalitní likvidaci splašků a tím
nezatěţování ţivotního prostředí. Má veškeré předpoklady, aby fungovala bezproblémově.
Zhotovila ji spolehlivá, velká firma, na kterou kladla obec nemalé nároky, při slavnostním otevírání
bylo stavbě poţehnáno místním římskokatolickým farářem panem Marcelem Timkem.
Jana Rozkošná, starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE……..


Svoz nebezpečného odpadu

provedou Technické sluţby
STÁNÍ OBEC
MÍSTO
Vlašim 5. listopadu 2011.
MIN.
Sváţeny budou lednice,
PRAVĚTICE
20
U KONTEJNERU
mrazáky, televizory, rádia,
DAMĚNICE
20
TEL. BUDKA
oleje, autobaterie, prošlé
NAČERADEC
15
OLEŠNÁ
léky, monočlánky, zářivky,
VÁHA
fotochemikálie,
barvy,
NAČERADEC
40
AGRODRUŢSTVA
lepidla, ředidla, obaly od
VRAČKOVICE
20
NÁVES
chemie, pneumatiky atd.
Ţádáme
občany,
aby
HORNÍ LHOTA
20
VÁHA
nebezpečný
odpad
DOLNÍ LHOTA
20
ČEKÁRNA
předávali v daný čas a na
SLAVĚTÍN
20
U KAPLIČKY
daném
místě
osobně
ŘÍSNICE
20
OBCHOD
pověřené
osobě,
která
zajišťuje svoz, a předání podepsali.
Neodkládejte na určených místech předem ţádný nebezpečný odpad !!!

ČAS (HOD)
9,30 - 9,50
10,00 - 10,20
10,30 -10,45
10,50 - 11,30
11,40 - 12,00
12,15 - 12,35
12,45 - 13,05
13,20 - 13,40
13,50 - 14,10

 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
7.11.2011
7.11.2011
22.11.2011

Vračkovice
od 7,30 hod do 11,00 hod
Pravětice
od 12,00 hod do15,00 hod
Horní Lhota, Dolní Lhota, Novotinky
od 8,00 hod do 16,00 hod

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V ŘÍJNU 2011 – 6.10. A 20.10.2011
Mimo jiné rada obce projednala:
Rada obce projednala ţádost o stanovisko věcně a místně příslušného stavebního úřadu, MěÚ Vlašim,
odbor výstavby a územního plánování. Úřad poţádal o vyjádření k odloţení termínu k odstranění změny
stavby: Nástavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 83 v Načeradci na pozemku p.č. st. 148 v k.ú.
Načeradec. Rada obce nesouhlasí s odloţením termínu odstranění stavby z důvodu: Stavební úpravy
rodinného domu nesplňují poţadavky na úpravy nemovitostí v městské památkové zóně a v chráněné
krajinné oblasti.
Rada obdrţela informaci o ukončení pracovního poměru na veřejně prospěšných pracech pí J.L. Řísnice a
to od 1.10.2011.
Rada obce projednala ţádost p. V. P. bytem Vlašim, o povolení provedení vodovodní přípojku z hlavního
vodovodního řadu na pozemek p.č. 47 v k.ú. Daměnice. Rada obce souhlasí s vybudováním vodovodní
přípojky dle projektové dokumentace vypracované p. Ing. Miloslavem Michálkem za určených podmínek.
Rada obce byla seznámena s tím, ţe obecní úřad neobdrţel ţádnou reakci od našich spoluobčanů
k záměru rady obce pokácet smrk na místním hřbitově v Načeradci. Smrk tedy bude pokácen.
Rada obce projednala cenovou nabídku p. Romana Míky, Zdislavice na svoz velkoobjemových kontejnerů.
Rada obce souhlasí ponechat tuto sluţbu Technickým sluţbám Vlašim.
Rada obce projednala cenové nabídky na zimní údrţbu – prohrnování místních komunikací – v obci
Načeradec a místních částech obce v období 2011 - 2012. Rada obce souhlasí s uzavřením Dohod o
provedení práce:
 s firmou Recta s.r.o. Načeradec – prohrnování místních komunikací v obci Slavětín a obecní
komunikace Slavětín – Horní Lhota, hráz rybníka Podsada v Načeradci
 s firmou Luboš Pohorský, Pravětice - prohrnování místních komunikací v obcích Pravětice, Daměnice a
Bozejny, místní komunikace Pravětice – Daměnice a místní komunikace do Bozejn
 s firmou Agrodruţstvo Načeradec - prohrnování místních komunikací v obcích Horní Lhota, Načeradec
a Vračkovice, dále komunikace Novotinky – Dolní Lhota a Dolní Lhota – Kladiny
 s obcí Smilovy Hory bude uzavřena dohoda na prohrnování obcí Řísnice a Zdiměřice a obecní
komunikace Řísnice – Smilovy Hory
Rada obce obdrţela informaci o tom, ţe dne 31.10.2011 bylo firmou JIRFA předáno dílo (oprava střechy)
na obecním domku ve Slavětíně. Cena díla bez DPH (srovnání krovu, nové latě, fólie, krytina Tondach,
nový komín a plechování) je 177008 Kč.

Rada obce bere na vědomí, ţe bylo přiděleno číslo popisné 69 v Horní Lhotě a číslo popisné 36 v Řísnici.
Rada obce projednala smlouvu o dílo s firmou FORESTA SG, a.s. se sídlem Vsetín, Horní náměstí 1
(zhotovitel) o moţnostech získání dotace na nákup poradenských sluţeb od poradců akreditovaných MZe
a to z Programu rozvoje venkova, opatření I.3.4 „Vyuţívání poradenských sluţeb“ – dotace. Rada obce
souhlasí s podepsáním smlouvy o dílo s firmou FORESTA SG, a.s. se sídlem Vsetín, Horní náměstí 1.
Obci bude poskytnut software LHKE – OLH (Lesní hospodářská kniha a lesní hospodářská evidence pro
OLH) bezplatně od 1.10.2011 aţ do 30.9.2016.
Rada obce projednala ţádost Věry Přenosilové, IČ 40049027 o souhlas obce s umístěním místa podnikání.
Rada obce souhlasí s umístěním provozovny v obecní budově – Hasičská zbrojnice v obci Načeradec – 1.
patro.
Rada obce obdrţela informaci o návrhu rozpočtu pro Pečovatelskou sluţbu Benešov na r. 2012. Návrh
rozpočtu (349 tis. Kč) bude předloţen příštímu jednání zastupitelstva obce.
Rada obce pověřila starostku obce pí Janu Rozkošnou k jednání s manaţerkou mikroregionu. Nutno
připravit podklady pro opětovné podání ţádosti o dotaci na nové komunikace u nových stavebních parcel
(předchozí ţádost byla neúspěšná) a na opravu hasičských zbrojnic.
Podle § 102 písm. k) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a za nedodrţení Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Načeradec schvaluje rada obce
pokutu ve výši 5000 Kč pro fyzické osoby podnikající, pro právnické osoby a pro fyzické osoby, které při
ukládání odpadu do velkoobjemových kontejnerů nedodrţí zásady stanovené obcí:
1. Velkoobjemové kontejnery slouţí k ukládání objemných odpadů, které se do sběrné popelnice
nevejdou, jako například kusy nábytku, podlahové krytiny apod.
2. Nepatří tam nebezpečný odpad a elektroodpad (televize, rádia, vysavače, lednice, mrazáky, barvy,
laky, oleje, brzdové kapaliny, fridex, akumulátory, ředidla, pesticidy, eternit a všechny materiály
obsahující azbest apod.), pneumatiky, sklo, PET lahve a stavební suť.
3. Kontejnery nepřeplňujte, ani neodkládejte objemný odpad vedle nich.
4. Po naplnění a nahlášení bude kontejner odvezen.
5. Většina objemného odpadu se odstraňuje uloţením na skládce.
6. Velkoobjemový kontejner na hřbitově v Načeradci slouţí pouze pro ukládání odpadů z hrobových míst!
Zákaz dováţet odpad domovní a průmyslový!

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.

TÉMA ………. VÍTE, CO JE RUD?
Že jste o něm nikdy neslyšeli? Možná vám to připomene rudu (tu železnou), ženy mohou snít o Rudovi od
sousedů. Ale pro starostky a starosty je RUD noční můrou. Prostřednictvím RUD se totiž zajišťuje
financování vaší obce, a to tak, že na tom všechny obce s výjimkou 4 největších měst tratí.
Na otázky odpovídala Ing. Věra Kovářová, předsedkyně politického hnutí STAROSTOVÉ A
NEZÁVISLÍ ve Středočeském kraji, která již řadu let bojuje za odstranění diskriminace ve
financování obcí.
Co skrývá zkratka RUD?
RUD znamená ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Jde o systém financování všech obcí a měst v ČR.
Z určitých daní, které stát vybere, dostanou obecní rozpočty 21,4%.
O které daně se jedná?
Jde o daň z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků
(zaměstnanci), daně z příjmů fyzických osob vybírané sráţkou podle zvláštní sazby (dohody), daně
z příjmů fyzických a právnických osob.

Co ovlivňuje výši částky pro jednotlivé obce?
Počet trvale hlášených osob, počet osob samostatně výdělečně činných (ti, kteří podnikají na ţivnostenský
list) se sídlem na území obce, velikost katastru obce. A koeficienty dle velikosti obce.
Má výkonnost ekonomiky vliv na výši příspěvku?
Ano, daří-li se ekonomice, jsou výběry daní a tím i příjmy obcí vyšší, a naopak. V době hospodářské krize
vybere stát na daních méně a příjmy obcím klesají.
Existují rozdíly v příjmech na jednoho obyvatele v jednotlivých obcích?
Ano, zjednodušeně řečeno: čím větší obec či město, tím je příjem na 1 obyvatele vyšší.
Jaký je rozdíl mezi „nejchudšími“ obcemi a Prahou?
Rozdíl je 4,5násobek. „Nejchudší“ obce dostávají v průměru 6 800 Kč na 1 obyvatele, Praha 31 700 Kč. Do
roku 2008 byl tento rozdíl dokonce 6,5násobný.
Hodně se hovoří o návrhu novely zákona o RUD připravený Ministerstvem financí? O co v ní jde?
Má sníţit diskriminační rozdíl ve financování obcí mezi nejchudšími obcemi a Prahou ze 4,5 násobku na
3násobek. Je výsledkem dlouhodobého úsilí Sdruţení místních samospráv ČR (SMS ČR) a politického
hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN).
Co přinese návrh novely zákona o RUD obcím a městům?
Příjmy samospráv by se zvýšily o 1400 aţ 2400 Kč na obyvatele aţ do velikosti 20 tis. obyvatel. Pozitivní
dopad to bude mít na všechny obce a města kromě čtyř největších měst.
O jakou částku jde v případě naší obce?
Dnes vaše obec dostává 8700 tis. Kč, dle návrhu by se příjmy zvýšily o 2797 tis. Kč. Sami si nejspíš umíte
představit, co by vaše obec mohla díky těmto penězům realizovat.
Odkud se vezmou peníze na změnu zákona o RUD?
7 mld. Kč z tzv. nenárokových dotací z ministerstev, které nebyly vţdy rozdělovány transparentně, 1,5 mld.
Kč z rozpočtu ministerstva školství na počet ţáků ve škole a 5 mld. Kč se vezme z rozpočtu 4 největších
měst: Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.
Proč se odebírají peníze právě 4 největším městům?
Za dob existence okresů dostávala tato města peníze navíc mimo systém RUD. Okresy byly zrušeny a
jejich povinnosti převzaly kraje. Nikdo však neměl odvahu odebrat těmto městům peníze, které jim
náležely neprávem. Např. na 1 Plzeňana je v současné době dvakrát více peněz neţ na 1 občana
Českých Budějovic či Liberce. Bezdůvodně - obě města jsou statutární a plní stejné funkce a povinnosti.
Nebude to pro tato města složité?
Výpadky jim budou po dobu čtyř let kompenzovány i s ohledem na výši jejich dluhů tak, aby se mohla na
nově vzniklou situaci dostatečně připravit. Nadále budou dostávat několikrát neţ ostatní obce.
Chcete vzít peníze Praze. Občané Středočeského kraje jezdí přeci do Prahy, využívají veřejnou
dopravu při cestě do zaměstnání, navštěvují divadla. Praha platí vybudování komunikací, po
kterých Středočeši jezdí. Jak k tomu Praha přijde?
Vezměme to z druhé stránky. Praţané jezdí do okolních měst a obcí za rekreací. V podstatě tři dny v týdnu
ţijí mimo Prahu a vyuţívají místní infrastrukturu, veřejné osvětlení, jezdí po obecních komunikacích,
pouţívají místní veřejnou dopravu, produkují odpad atd. A obce? Ty také financují výstavbu místních
komunikací a dotují autobusovou dopravu na svých katastrech. A kromě toho velká část občanů bydlí na
venkově, pouţívá místní infrastrukturu a veřejnou dopravu, ale trvale jsou tito občané hlášeni v Praze, kde
mají také většinou i sídlo své firmy. Praha pak za ně dostává 31 700 Kč/1 obyv. včetně 30 % jejich daňové
povinnosti z podnikání (OSVČ) a obce, ve kterých skutečně bydlí, nedostanou za tyto občany v rámci
systému RUD ani korunu.
O Praze se tvrdí, že špatně hospodaří. Je to pravda?
Myslím, ţe některé kauzy jsou dostatečně známé.
Jak se staví starostky a starostové ke změně zákona o RUD?
Většina z nich ji plně podporuje. Díky ní můţe být odstraněn diskriminační rozdíl ve financování měst a
obcí. Obce by mohly lépe plánovat své investiční záměry, stavět školky, školy, nové chodníky, místa pro
volný čas. Mimo čtyři největší města ţije 80 % obyvatel naší republiky, v Praze, Brně, Ostravě a Plzni
zbývajících 20 %. Je třeba začít myslet na venkov a jeho rozvoj. Proto se starostové spojili, dali o sobě
slyšet a chtějí změnu zákona – uţ je na čase!
Co obce financují z příjmů z rozpočtového určení daní?
Veřejné osvětlení, údrţbu zeleně, zimní údrţbu místních komunikací, základní školu a mateřskou školu –
provoz a opravy, svoz odpadů, podíl na dopravní obsluţnosti, provoz úřadu, pečovatelskou sluţbu, provoz
obecních budov, střediskovou knihovnu – provoz atd.
Investice: vodovod, kanalizace a ČOV, oprava místních komunikací, opravy obecních budov atd.

MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC
Kloboučkový den
V pátek 14.10. 2011 byl ve školce kloboučkový
den.

Prostřednictvím

klobouků

byl

ve

školce

myslivec, černokněţník, motýlek, fešák, princezna,
dubový muţíček, ţabák, jablíčko, dalmatin a mnoho
dalších. Paní učitelky byly jako muchomůrky a tetka
podzimnice.
Děti nejprve představily ostatním, co jejich klobouk
představuje. Potom hledaly poklad schovaný pod
kloboučkem,

vyráběly

podzimní klobouk a králíka
v klobouku.
Den jsme si pěkně uţili a
všichni se těšíme na další
akci.
J. Koubíková, J. Lesinová a J.
Smetanová, učitelky mateřské
školky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC
Dne 30.9. 2011 se ţáci 6. - 9. třídy zúčastnili sportovního klání „Atletická
všestrannost“ ve Vlašimi. Celý den nás provázelo sluníčko a dobrá
nálada. Všichni zúčastnění se velmi snaţili a někteří si sáhli aţ na dno
svých sil. Mezi nejlepšími byli - Havelka Š. (běh 60 m, 2. místo),
Čechová K. (běh 800 m, 2. místo), Starec J. (hod míčkem, 3. místo).
Svobodová Jana, učitelka základní školy

NĚCO Z MINULOSTI
Načeradská cihelna
Načeradská cihelna má dlouholetou tradici. Původní cihlářská pec tzv. „hycovka“ stála pod pilou a kdyţ
byla v roce 1935 postavena kruhová pec, byla přestavěna na bydlení pro deputátníky. Ve čtyřech
místnostech byly čtyři rodiny, domek je jiţ rozbourán. V peci se topilo dřevem. Nejlépe se vypalovaly cihly
pařezím. Můj otec ještě dobýval pařezí za kořeny a zdrubky, které osekal sekyrou. Střed pařezu se
rozštípal a pálil se v peci. V roce 1935 byla postavena kruhová pec ve tvaru podkovy, aby bylo moţno
k osmi komorám přistavět další. V roce 1953 bylo přistavěno šest komor. Pec měla tvar opravdové kruhové
pece. Těsně před druhou světovou válkou byla cihelna vybavena malými cihlářskými stroji a skončila ruční
výroba cihel. Ve válce byla výroba cihel zastavena a byla obnovena v roce 1946. Cihelně fandil před válkou
tehdejší ředitel velkostatku pan Jozef Znamínko, slovák a hodný člověk. Ale vedoucí nemůţe být stále
hodný, hlavně kdyţ je spravedlivý. V roce 1939 zemřel dlouholetý varhaník pan Kratochvíl a neţ se této
funkce ujal mladý Jarda Lukeš, hrál na varhany pan ředitel. Kdyby hrál na varhany v neděli, nezanedbával
by povinnosti ředitele velkostatku. Ale mše se konaly kaţdý všední den v sedm hodin ráno a to byla ve
dvoře nutná účast všech vedoucích pracovníků. Byl odvolán a neţ se mu podařilo najít nové zaměstnání,
bydlel ve fořtovně. Po únoru 1948 byla cihelna znárodněna a národním správce byl pan Václav Peška,
dlouholetý dělník v cihelně. Dlouhá léta vyráběl ručně cihly a vypaloval je v „hycovce“ i v kruhové peci.
V Načeradci byl ještě jeden národní správce. Byla znárodněna nákladní autodoprava dvou nákladních
automobilů a osobní autodoprava jednoho automobilu Anny Matouškové a po krátké době byla zrušena.
Správcem byl pan Jindřich Kuchař, řidič nákladního automobilu u velkostatku. K prvému říjnu 1948 byl
velkostatek rozparcelován a MNV Načeradec obdrţel sanitku, jako dar ministerstva zemědělství za vzorné
splnění dodávek zemědělských výrobků od načeradských zemědělců a pan Kuchař byl zaměstnán jako
řidič sanitky u MNV. Kdyţ byla sanitka začleněna do OÚNZ, šel s ní i řidič. Od znárodnění měla cihelna
mnoho hospodářů - Státní statky, Okresní průmyslový podnik, Okresní průmyslový kombinát, Okresní
stavební podnik Vlašim, Okresní stavební podnik Benešov. Posledním hospodářem byly Praţské cihelny.
Poslední cihly z pece se vyvezly 1. 3. 1994. Jeden rok se v Načeradci vyráběly dřevěné palety. V roce
1975 byl postaven katr. Po dvacetišesti letech byl obnoven provoz pily.
V cihelně pracovalo 21 dělníků a vyrábělo se dva miliony plných cihel. V posledních letech byla
zmechanizována doprava suroviny z hliniště k lisu. Skončilo ruční tlačení vozíků a bylo nahrazeno
lokomotivkou. Odvoz syrových cihel od lisu do sušáren byl usnadněn el. posuvnami. Praţské cihelny
sdruţovaly ve Středočeském kraji 42 cihlářských závodů. Před „Sametovou“ revolucí byl postaven moderní
závod v Dolních Jirčanech. Strojní vybavení dodal Keramostroj Blansko a italská firma. Nyní jsou majitelé
závodu Francouzi. Ještě několik slov proč byl zastaven
provoz v cihelně. Plné cihly nahradily keramické bloky,
jsou tepelně výhodnější, rychleji se z nich staví a ušetří
se materiál. Na výrobu bloků není v naší cihelně vhodná
surovina a nebylo strojní vybavení. Průzkum jaké je
mnoţství suroviny jsme provedli ještě před zastavením
výroby. Ručně jsme vykopali sondy a zjistili jsme, ţe
zásoby cihlářské suroviny v Načeradci jsou malé.
Průzkum provedený v minulosti byl pravděpodobně
prováděn na Paláci. Je v něm uváděno, ţe ve směru na
silnici k Louňovicům je výška maznice 6 m a je 75 cm,
ostatní je rula. Ve směru k Blaníku je výška maznice 3 m.
Pro velké mnoţství křemene jí nelze pouţít bez kolového
mlýna ani na plné cihly. Kvalitní surovina byla v místech,
kde stály drůbeţárny, vepřín a ovocné stromy. Tu jsme
vytěţili. Zbývá surovina ve směru, kde jsou dílny
Agrodruţstva Načeradec. Velkostatek, jako majetek
Druţiny válečných poškozenců, skončil 1. 10. 1948 a byl
rozparcelován. Druţina válečných poškozenců byla
zrušena v roce 1952. Veškeré písemnosti místní skupiny
byly odevzdány do archivu do Benešova. Byla začleněna
k druhému odboji a její majetek byl zestátněn. Těţko by
se našel notář s tak velkou kanceláří, do které by se vešli
potomci majitelů, jako dědici.
Jan Doubek, Vračkovice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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28. září 2011

Zuzanka Bolechová
Elenka Fučíková

Horní Lhota
Načeradec

Prodejci, přijměte pozvání na VÁNOČNÍ TRHY do NAČERADCE, které se konají v
sobotu 3. prosince 2011 od 9 do 14 hodin na náměstí. Zveme řezbáře, výrobce keramiky,
košíkáře, paličkování, prostě všechny šikovné lidi.
V případě zájmu se informujte na e-mailu obec@naceradec.cz nebo na tel. 734 362 070.
Ţádáme občany obce o dar, o spolupráci, ……
Pokud máte doma záclony a závěsy, které nepouţíváte, rádi je upotřebíme.
Pokud máte doma starší vánoční výzdobu, kterou nepouţíváte, také ji rádi upotřebíme.
Pokud máte doma starý pouţitelný „kredenc“ (staré nádobí, mísy…), můţete nám je věnovat?
Rádi přivítáme, kdyţ nám pomůţete s pečením vánočního cukroví. Veškeré finance z prodeje
věnujeme Základní škole a mateřské škole Načeradec. Moc děkujeme za spolupráci.
Zavolejte ……. 732449978 nebo napište …. e-mail: svecova@naceradec.cz
Za obsah odpovídá rada obce. Neodpovídá za formulace autorů. Sestavily: Jana Rozkošná, Martina Švecová.
E-mail obec@naceradec.cz, tel. 317 852 335, mob. 734 362 070, www.naceradec.cz

