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přeje
Obecní úřad Načeradec

SLOVO STAROSTKY

Rok na radnici.
V listopadu uplynul jeden rok od komunálních voleb, ze kterých vzešlo nové zastupitelstvo obce, nová rada,
starostka. Co se v tomto období v obci podařilo, co se nepodařilo?
Určitě nejdůleţitější akcí uplynulého období bylo dokončení stavby Kanalizace a ČOV Načeradec. Stavba
zahájená v dubnu 2010 byla oficiálně předána obci 30. září tohoto roku. Čistička pracuje ve zkušebním
provozu od 1. července. Ze 300 ks zbudovaných kanalizačních přípojek je 84 % připojeno na kanalizační
síť, není připojeno 47 nemovitostí. Firmou SYNER byly ještě odstraňovány závady na čerpacích stanicích u
hřiště a u rybníka Kačína, které se projevily v začátcích provozu. Na své náklady opravila obec část
původní kanalizační stoky u rodinných domů Javorských, Krejčových, Maršíkových, která slouţí jako
splašková. I kdyţ zbývá uhradit ještě poslední fakturu stavby, je jiţ zřejmé, ţe financování celé akce bude
zvládnuto bez úvěru. Společně se stavbou kanalizace byly opravovány vodovodní řady ve velké části
Načeradce.
V uplynulém roce byly opraveny místní komunikace, v největším rozsahu v Načeradci po stavbě
kanalizace, ale také v Pravěticích, mezi Řísnicí a Zdiměřicemi, ke Smilovým Horám, mezi Slavětínem a
Horní Lhotou, u Mraviště. Nezvládli jsme opravit komunikaci do Bozejn, to bychom měli vylepšit
v následujícím roce. Byla vyčištěna nádrţ v Olešné a byl opraven její odtok do potoka. Vybagrováno bylo
koryto potoka v Pravěticích, které po přívalových deštích v několika předešlých letech bylo zanešené.
Terénní úpravy se prováděly ve Vračkovicích kolem studní v Daměnicích a Pravěticích. Současně
s elektrickým zasíťováním nových stavebních parcel v lokalitě Vinohrad 2 bylo zde připraveno vedení pro
veřejné osvětlení. Na obecním domku ve Slavětíně byla firmou JIRFA opravena vazba a poloţena nová
střešní krytina společně s klempířskémi pracemi. Během letních prázdnin byla nalakována podlaha
v tělocvičně základní školy, provedla se oprava vodovodní přípojky k této budově. V současné době
probíhá oprava krovu a střechy kaple Panny Marie načeradského kostela. Naší snahou bylo udrţovat,
pokud to bylo trochu moţné, také i vylepšovat vzhled obecních prostranství ve všech obcích pravidelným
sečením, mulčováním, vyřezáváním, atd. S obecním bohatstvím uloţeným v lesích jsme se snaţili
zacházet šetrně.
Vzhledem k tomu, ţe se obci společně s firmou SYNER nepodařilo získat dotaci na opravu vodovodu
v Načeradci (rozpočet pro ţádost o dotaci byl 8,5 mil.Kč), musela financovat z vlastních prostředků,
upustila od budování základní technické vybavenosti- vodovodu a kanalizace v připravovaných stavebních
parcelách napravo od silnice z Načeradce k Horní Lhotě. Nebyla budována AT stanice v lokalitě Vinohrad
2. Nepodařilo se nám postoupit kupředu při vyjednávání s panem Javorským o pozemcích v centru
Řísnice, nepodařilo se nám dohodnout s vlastníky Pěšinky v Načeradci další její uţívání jako místní
komunikace. Mnohá jednání o řísnické bramborárně (Řísnice č.p. ) postoupila jiţ to fáze, ţe byla mezi obcí
Načeradec a Zemědělským druţstvem Horní Lhota-Slavětín v likvidaci, zastupovaným likvidátorem JUDr.
Papouškem, připravena Dohoda o narovnání, schválena zastupitelstvem obce, ale zatím čekáme na
poslední krok JUDr.Papouška, na podpis dohody.
Na prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva obce bude schvalován rozpočet obce na rok 2012, který
je nyní ve stavu přípravy. Zastupitelé předkládají náměty, návrhy, na kterých se zřejmě podílíte i Vy.
Podnětů je skutečně hodně, ale musíme vycházet z finančních moţností obce, které nebudou v příštím
roce nejlepší. Po velkých stavebních akcích, vybudování kanalizace, čističky a opravy vodovodu
v Načeradci, jsou úspory minimální, získávání dotací je stále problematičtější a ekonomická situace našeho
státu, a vlastně i Evropy, není optimistická.
Rok 2012, před kterým stojíme, nebude pro nás snadný, ale jestliţe všechny síly, které máme, budeme
vynakládat stejným směrem, tak fyzikálně vzato, musíme jít dopředu. Kdyţ nám bude slouţit tělesné i
duševní zdraví, energií nebudeme plýtvat při řešení „ţabomyších“ problémů, zvládneme společně cokoli.
Přeji Vám, váţení spoluobčané, příjemný adventní čas a krásné Vánoce v kruhu svých blízkých a drahých.
Jana Rozkošná, starostka obce
OBEC NAČERADEC Vás zve na Vánoční program:
Kostel sv. Petra a Pavla v Načeradci
25.12.2011
26.12.2011

10,00 h VÁNOČNÍ KONCERT pod vedením p. Musila z Lukavce
11,00 h VÁNOČNÍ KONCERT v podání učitelského sboru ZŠ a MŠ Načeradec a
Klubu Ráchel Vlašim

UŽITEČNÁ INFORMACE


Od 1.11. t.r. pracuje na ČOV jako obsluha pan Zdeněk Klimpelle z Horní Lhoty. Celkem měli
zájem o tuto pozici 4 lidé, z toho 3 načeradští. Ti všichni nakonec odmítli.

 Středisková knihovna oznamuje, ţe od 22.12. do 30.12. 2011 bude zavřeno – dovolená.
Čtenářské poplatky na rok 2012 zůstávají ve stejné výši.
Všem občanům přeji krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2012.
Jana Lapáčková, knihovnice

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V ŘÍJNU 2011 – 3.11., 14.11. A 28.11.
Mimo jiné rada obce projednala:
Rada obce projednala ţádost J. a Z. K., vlastník nemovitosti v Novotinkách. Rada obce posoudila popis a
situační plán a proti stavbě „Výměna plaňkového plotu za plot s podezdívkou“ nemá námitek a se stavbou
souhlasí.
Rada obce projednala ţádost p. F. M., Načeradec o odstranění stromu nacházejícího se na obecním
pozemku, který sousedí s bytem ţadatele. Rada obce nesouhlasí.
Rada obce souhlasí s vypsáním ţádosti na Středočeský kraj o tyto dotační tituly:
z Fondu rozvoje obcí a měst – opravy hasičských zbrojnic
z Fondu podpory dobrovolných hasičů – nákup automobilu
z Fondu kultury – oprava sochy sv. Jana Nepomuckého
z Fondu sportu – vybavení tělocvičny
Rada obce souhlasí s vypsáním ţádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotační titul na stavbu místních
komunikací – nová zástavba Načeradec – Vinohrad.
Rada obce souhlasí s odměnou pro obsluhu čistírny na Dohodu o provedení práce, čistý měsíční příjem
1000 Kč – práce v sobotu a v neděli.
Rada obce projednala ţádost p. F. M., Načeradec, který ţádá o odpuštění poplatku za připojení na čistírnu
odpadních vod. Rada obce odpouští poplatek 3000 Kč. Důvodem je finanční spoluúčast ţadatele na
vybudování čistírny odpadních vod u základní školy v Načeradci v roce 1998.
Rada obce souhlasí s nákupem nového bojleru a vodovodní baterie do obecního domku ve Slavětíně
v částce 6000 Kč.
Rada obce na základě ţádosti rozhodla o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou péčí, Načeradec čp. 244
panu J. Š., bytem Načeradec. Nájemní smlouvu uzavřít od 1.12.2011.
Rada obce na základě ţádosti od Jednotky sboru dobrovolných hasičů Načeradec (tzv. zásahová jednotka)
souhlasí se zakoupením 7 ks pláštěnek vzhledem k nevyhovujícímu stavu pláštěnek zakoupených
v minulých letech.
Rada obce projednala ţádost TJ Blaník Načeradec o zproštění poplatku za připojení kabin na obecním
hřišti k čistírně odpadních vod v Načeradci. Rada obce osvobozuje od poplatku za připojení k ČOV
vzhledem k tomu, ţe kabiny jsou vyuţívány při sportovních a společenských akcích místními organizacemi.

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 ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011 (příloha č.3).
Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán společných zařízení“ vytvořený v rámci Komplexní pozemkové úpravy
Horní Lhota.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěsit záměr prodat část pozemku p.č. 1754/19 v k.ú. Načeradec o výměře
cca 6 m² ve vlastnictví obce Načeradec (pod budovou nově opravené čerpací stanice).
Zastupitelstvo obce navrhuje příspěvek na rok 2012 do rozpočtu mikroregionu Blaník za obec Načeradec
ve stejné výši jako v roce 2011. Navrhuje hledat rezervy ve výši výdajů. Usilovat o zlepšení práce
manaţerky.
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi osobního automobilu ŠKODA FABIA, rok výroby 2011v částce max.
300 tis. Kč včetně DPH. Komise pro výběr automobilu je rada obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyuţití dotace v plné výši reg. č. 10/011/1121a/120/003033, projekt
Modernizace lesnické techniky obce Načeradec (opatření záměr: Investice do lesů, Lesnická technika,
Pořízení strojů) v celkové výši 1.724.100 Kč s postupným čerpáním. Vyhodnocení čerpání dotace bude
provedeno na jednání zastupitelstva obce v měsíci prosinci roku 2012.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NAČERADEC

se uskuteční v pondělí dne 19.12.2011 od 18,00 hod ve školní jídelně v Načeradci.
SRDEČNĚ ZVEME NAŠE OBČANY

MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC
Divadelní představení
V pátek 4.11. 2011 jsme byli s dětmi v divadle na velmi pěkném představení „O
velrybě Lízince“. Na cestu do Vlašimi jsme vyuţili školní autobus a zpět jsme se
vraceli autobusem linkovým. Představení se nám moc líbilo a těšíme se na další
pohádku.
Zoubky jako perličky
V pondělí 14.11.2011 navštívila naši mateřskou školu studentka 1. lékařské
fakulty s projektem "Zoubky jako perličky". Děti se zábavnou a hravou formou
učily jak se správně zoubky čistí a čistily zoubky i plyšovému dráčkovi, coţ se
dětem moc líbilo. Pro děti byl tento projekt velmi přínosný a zároveň zábavný.
Děti dostaly i dáreček v podobě zubního kartáčku a diplom. Děkujeme studentce
Blance Krejčové a těšíme se, ţe nás někdy s podobným projektem opět navštíví.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC
BAZÁREK
V prvním říjnovém týdnu uspořádala ZŠ a MŠ Načeradec „Charitativní bazárek“. Návštěvníci si mohli
vybírat mezi dětským oblečením a hračkami. Kdo přišel, neodcházel s prázdnou. Dětem se líbily hlavně
„plyšáci“ a maminky vybíraly především mezi oblečením na zimu. Svým nákupem přispěly na dobrou věc.
Projekt „Postavme školu v Africe“je pořádán společností Člověk v tísni a díky všem, kteří nějakým
způsobem přispěli, jsme částkou 1 941 Kč podpořili vzdělání dětí v Etiopii a dali jim tak šanci na lepší ţivot.
Děkujeme.
Jana Svobodová, ZŠ a MŠ Načeradec
AFRIKA
Do rytmů afrických bubnů se v pondělí 7.11. ponořila celá 5 třída.
Probíhal zde projekt Afrika. Děti si nechaly pomalovat své
obličeje jako praví válečníci a zaloţily kmen „Casaya“. Po
seznámení se s „černým kontinentem“ namalovaly velkou
zeměpisnou mapu Afriky a její zvířecí obyvatele. Africkou hudbu
si vyzkoušely zahrát na vlastnoručně vyrobené primitivní nástroje
a vybubnovat na bonga. Na závěr si kaţdý člen kmene vyrobil
svou šamanskou masku. Na tento den budeme mít všichni hezké
vzpomínky
(fotografie
na
webu
ZŠ).
Svobodová J., tř.učitelka

SLOVO ŘEDITELKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Váţení čtenáři,
chtěla bych vás touto cestou seznámit s činností naší školy v letošním školním roce.
V roce 2011/2012 je počet ţáků na základní škole 126. V mateřské škole máme k dnešnímu dni 44 ţáků (2
oddělení). Chci poděkovat Obci Načeradec za zřízení školního autobusu, díky kterému je naše škola
dostupná i pro ţáky dojíţdějící z Vlašimi a jejího okolí.
Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Cesta k poznání“ jiţ ve všech třídách. Podle tohoto
výukového programu se nově vzdělávají ţáci v první a šesté třídě. Jiţ tradičně ţáci 9. třídy plní funkci
„patronů“ našim prvňáčkům. Starají se o ně celý školní rok, pořádají společné akce a pomáhají jim
zvyknout si na nové prostředí.
Jiţ v minulém školním roce se nám osvědčila spolupráce s košickou slovenskou agenturou SIDAS, díky
které jsme mohli uspořádat jiţ druhým rokem „Anglický týden“. Letošní kurz se konal v termínu od 3. do 7.
října 2011. Počet zájemců byl takový, ţe jsme měli naplněné dvě třídy. Smyslem tohoto kurzu je ţákům
přiblíţit mluvený projev rodilého mluvčího, odbourat obavu z komunikace v cizím jazyce. Zábavnou formou,
pomocí her a kvízů si děti procvičily gramatiku i slovní zásobu. Lektorky jim přiblíţily ţivot v anglicky
mluvících zemích, a to i prakticky. Školu provoněly pravé anglické pancakes, čili palačinky, které děti
společně s lektorkami připravily.
Ţáci se naučili nová slovíčka a fráze. Výslovnost se po 5 dnech zlepšila. Na konci týdne někteří pociťovali
lítost, ţe kurz končí a nejraději by v něm pokračovali dál. Účastníci kurzu poznali, ţe týden intenzivní práce
s cizím jazykem nese výsledky, ale vyţaduje neustálou a pravidelnou přípravu a kontakt s jazykem.
Chceme v této „tradici“ pokračovat i v dalších letech. Věříme, ţe se zájemci o kurz ve škole jistě najdou.
Výuku anglického jazyka podporujeme také formou individualizace, kterou financujeme z projektu EU –
peníze školám „Kvalitní výuka, ještě lepší znalosti“. Díky tomuto projektu jsou ţáci 9. třídy jednou týdně při
výuce anglického jazyka rozděleni na dvě skupiny podle pokročilosti.
Z výše jmenovaného projektu také podporujeme čtenářskou gramotnost ţáků třetí třídy a výuku
Informačních technologií ţáků páté třídy. Tvoříme výukové materiály pro různé vzdělávací oblasti, máme
také nové učebnice pro výuku anglického jazyka na druhém stupni. Kromě stávající nabídky zájmových
útvarů jsme v tomto školním roce umoţnili dětem navštěvovat ještě krouţek „ Čtenářský klub“ na podporu
čtenářské gramotnosti ţáků a krouţek Informatiky pro ţáky 7. třídy. Ve školní druţině mají ţáci moţnost
zúčastnit se různých aktivit (např. různé soutěţe a turnaje – šachy, pexesiáda, Zlatý slavík, sběry kaštanů a
starého papíru, pečení perníčků na Vánoční trhy apod.)
Během letních prázdnin se nám podařilo zprovoznit novou počítačovou učebnu, můţeme vyuţívat dva
nové data projektory a díky Obecnímu úřadu Načeradec máme nový lak v tělocvičně školy.
Pevně věříme, ţe se naše snaha a úsilí projeví pozitivně na našich ţácích a pomůţe jim úspěšně se
uplatnit i v budoucím ţivotě.
Jana Beránková, ředitelka školy

V předvečer 1. adventní neděle se v Daměnicích konalo
slavnostní rozsvícení vánočního stromku.
Děkujeme všem za účast a za přípravu pohoštění.
Hasiči Daměnice
Foto na www.naceradec.cz

Myslivecké sdružení Načeradec Vás srdečně zve na tradiční

Mysliveckou zábavu

Kdy – 25.12.2011
Kde – v tělocvičně Základní školy Načeradec
V kolik – 20,00 hodin (přijďte včas)
K tanci a poslechu Vám hraje hudební skupina MINOR.
Připravili jsme pro Vás opět zvěřinovou tombolu a bohaté občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v prosinci oslaví…
24.12.2011

Blaţena Štěpánková

Pravětice

85 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Volejbalový turnaj smíšených družstev
se konal dne 19.11.2011 v tělocvičně základní školy
v Načeradci. Turnaje, který pořádal volejbalový oddíl TJ
Blaník Načeradec, se zúčastnilo osm týmů, které tak mohli
opět porovnat své volejbalové umění. Po bojích ve dvou
skupinách se sehrála utkání týmů dle pořadí ve skupinách,
tzv. „pavouk“. Po sehrání tohoto systému se utkaly týmy o
konečné pořadí turnaje. Turnaj proběhl ve velmi pohodové
atmosféře, neboť cílem bylo především strávit příjemný
volejbalový den.
Pořadí týmů volejbalového turnaje smíšených
druţstev v Načeradci:
1. místo – Pravonín,
2. místo – Nostalgie (Praha),
3. místo – Senoţaty
4. místo – Načeradec „A“,
5. místo – Ţeliv,
6. místo – Pacov,
7. místo – Mladá Voţice,
8. místo – Načeradec „B“.
Všichni účastníci byli odměněni diplomy, za první tři místa dárkovými balíčky, věcnými cenami a koláči, za
čtvrté aţ osmé místo obloţenými talíři.
Volejbalový oddíl děkuje sponzorům – Řeznictví Ant. Hlinský Načeradec, Agrodruţstvo Načeradec a
Restaurace Na Rynku Načeradec.
Za volejbalový oddíl Martina Švecová
INZERCE:
 Pozemky v Dolní Lhotě na Vlašimsku
Pozemky v těsné blízkosti rybníka, rozloha 4500 m² s moţností
dělení dle poţadavku. El. přípojka na hranici pozemků, vodu a
kanalizaci je nutno řešit lokálně. Vhodné k rekreaci i k trvalému
bydlení. Cena k jednání Kč 350,-/m². Corect s.r.o., tel.
602 359 140.

Rada neodpovídá za formulace autorů. Sestavily: Jana Rozkošná, Ing. Blanka Krejčová, Martina Švecová.
E-mail obec@naceradec.cz, tel. 317 852 335, mob. 734 362 070, www.naceradec.cz

