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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V LEDNU 2012 – 9.1. A 18.1.
Mimo jiné rada obce projednala:
Rada obce schválila příspěvek místním organizacím v hodnotě 5000 Kč. Příspěvek na činnost byl schválen
pro místní organizace s pravidelnou činností s dětmi.
Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke skartačnímu a spisovému řádu Obce Načeradec.
Rada obce projednala ţádost o souhlas se stavbou p. Z.L., bytem Vlašim. Rada obce souhlasí se stavbou
resp. opravou přístřešku na nářadí na pozemku p.č. 701/2 a obnovou oplocení na témţe pozemku
v katastru obce Daměnice, okres Benešov. Jedná se o opravu stávající kamenné podezdívky a dřevěného
oplocení a obnovu původní trámové konstrukce přístřešku pobitého prkny s betonovou krytinou střechy KM
Beta.
Rada obce souhlasí s návrhem smlouvy o věcném břemeni na pozemek p.č. 254 v k.ú. Načeradec ve
vlastnictví obce Načeradec. (pro firmu BENZ) – kanalizační přípojka k čerpací stanici.
Rada obce projednala smlouvu na svoz směsného komunálního odpadu na rok 2012 s firmou Technické
sluţby Vlašim, smlouvu na vyváţení velkoobjemového kontejneru na nosič AVIA s firmou Technické sluţby
Vlašim a smlouvu na sběr tříděného odpadu pro rok 2012 s firmou Technické sluţby Vlašim a tyto smlouvy
schvaluje.
Rada obce projednala ţádost o souhlas s darem pro Základní školu a mateřskou školu Načeradec od pana
M.J. Rada obce souhlasí s darem a ţádost přijala.

Finanční úřad ve Vlašimi nabízí pomoc:
Dne 28. března 2012 v době od 14,30 do 17,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Načeradec
poskytnou pracovníci správce daně pomoc občanům s podáním daňového přiznání k dani z příjmů
fyzických osob za zdaňovací období 2011.

Vážení spoluobčané,
během uplynulých dvou měsíců řeší rada a poté i zastupitelstvo obce, jakým způsobem bude obec
provozovat vodohospodářskou infrastrukturu (tj. vodovod v Načeradci a Horní Lhotě, kanalizace a
čistička v Načeradci). V současné době provoz zajišťuje VHS Benešov na základě smlouvy
podepsané do konce srpna tohoto roku, kdy končí zkušební provoz na čističce. Pan radní Petr
Postřihač prosazuje, aby zařízení provozovala sama obec. Já jsem přesvědčená, ţe v současné
době, kdy obec nemá s provozováním čističky a kanalizace ţádné zkušenosti a není na to
připravená, je vhodnější vybrat za provozovatele odbornou firmu. Velký respekt mám také z toho,
ţe po dobu minimálně 10 let bude provoz kontrolován Státním fondem ţivotního prostředí, který
poskytl obci 65ti milionovou dotaci na stavbu kanalizace a čističky. Budou kladeny přísné
podmínky na kvalitu provozování. Není neobvyklé, ţe při porušení zásad můţe příjemce dotace
její část vracet. Tyto a další argumenty, které jsem předkládala radním a zastupitelům, byly,
bohuţel, pro některé jen strašením a přeháněním. Nejsem odpůrce toho, aby si jednou obec sama
provozovala zmíněné zařízení, ale viděla bych to reálné tak za 3-4 roky, aţ bychom měli nějaké
zkušenosti s provozem čističky a kanalizace, aţ by obec našla člověka splňujícího tzv. oprávnění,
tj. vzdělání v oboru a minimálně 4letou praxi. Takové město Mladá Voţice, které dává pan radní
Petr Postřihač za vzor, má čističku minimálně 10
let, člověka, který ji po celé toto období
obsluhuje, 2 roky se jiţ připravují na provoz ve vlastní reţii a zahájení plánují od 1.ledna 2013. My
jsme v Načeradci schopni to zvládnout během 7 měsíců ???
Na jednání obecního zastupitelstva dne 26.ledna t.r. pro můj návrh hlasovali 4 členové
zastupitelstva, pro návrh p. Ing. Petra Postřihače 7 členů (z 12 přítomných). Udivilo mě, ţe p. Ing.
Ladislav Postřihač se zdrţel hlasování, přestoţe jednoznačně prosazuje provozování zařízení
obcí.
S variantou provozovat vodovod, kanalizaci a čističku obcí jiţ od září tohoto roku zásadně
nesouhlasím. Nedokázala jsem, bohuţel, přesvědčit ostatní členy rady a zastupitelstva, to
povaţuji za svoji chybu a nedostatek. Proto jediné rozumné řešení vidím v rezignaci na funkci
starostky a nebrzdit iniciativu ostatních zastupitelů. Nemohu svojí zodpovědností přeci zaštiťovat
něco, s čím nesouhlasím.
Jana Rozkošná

Krize ve vedení obce
O co vlastně jde? V zásadě o peníze občanů! Bylo by velmi dobře, aby všichni občané věděli, ţe:
– nyní sice platíme za vodné a stočné 50 Kč/m3 firmě VHS Benešov, ovšem vedení této firmy
odhaduje, ţe za vodné a stočné ve zkušebním roce 2012 bude poţadovat minimálně 64
Kč/m3. Rozdíl zaplatí obec (cca 180 - 200.000,- Kč). Tato dotace obce je moţná pouze ve
zkušebním provozu a schválili ji zastupitelé. Finanční příspěvek obce v příštích letech jiţ
v zásadě není moţný, protoţe to neumoţňují pravidla pro poskytnutí dotace na výstavbu ČOV
a kanalizace.
– cena v dalších letech, podle zákona, i nadále poroste aritmetickou řadou.
– téměř celý vodovodní řad v Načeradci je opravený z plastového potrubí, zbývá vyměnit pouze
úsek od Čermáků k zámku, to znamená, ţe by k poruchám v následujících letech mělo
docházet zcela minimálně.
– VHS Benešov vybírá vodné jiţ cca 15 let, v loňském roce poţádala obec o příspěvek na
opravu vodovodního řadu, byla však odmítnuta.
– ve smlouvě na dotaci se Státním fondem ţivotního prostředí (SFŢP) je vloţen odstavec, ţe
obec je povinná po dobu nejméně 10 let provozovat vodohospodářskou infrastrukturu v rámci
oddílného modelu, tzn., ţe jí bude provozovat jiný subjekt, neţ je obec. Toto bylo podepsáno
jiţ minulým vedením. Bývalí starostové nám tvrdili, ţe s tím nejde nic dělat a to samé tvrdila i
firma VRV Praha, která zajišťuje styk se SFŢP a připravuje koncesní řízení. Většina radních
(3:2) zpochybnila tento odstavec, protoţe u jiných obcích se ve smlouvě se SFŢP neobjevil.
– bývalá starostka tedy na jednání rady (29.12) pozvala Ing. Kokrmenta z firmy VRV, aby vše
vysvětlil a doupřesnil si podmínky na výběrové řízení. Bohuţel vysvětlování bylo špatné,
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nejisté a neprofesiální. Rada mne tedy pověřila návštěvou SFŢP (9.1.), odkud jsem přivezl
písemně zcela odlišné informace, neţ se kterými jsme do té doby pracovali.
na další radě (12.1.) jsme měli rozhodnout, jak bude obec vodohospodářskou infrastrukturu
provozovat, hlasování bylo 2:2, jeden se zdrţel.
na další radu (18.1.) byli přizváni všichni zastupitelé a paní Kotková z MÚ Vlašim. Proběhla
poměrně bouřlivá diskuse všech zúčastněných. Ing. Lad. Postřihač nakonec navrhl, aby
starostka neprodleně jednala na SFŢP o odstranění odstavce o minimálním 10-ti letém
provozování v tzv. oddílném modelu a dále doporučil, abychom se dobře připravili na
samostatné provozování a na dobu 3-4 roky vypsali koncesní řízení, s doporučenou výchozí
cenou cca 40 Kč/m3 za vodné i stočné. Taktéţ jsme se dohodli na svolání zastupitelstva na
26.1..
zasedání obecního zastupitelstva 26.1. – bývalá starostka i místostarostka téměř hodinu
vehementně prosazovaly provozování vodohospodářské infrastruktury cizí firmou. Jejich
projevy však byly místy aţ kontraproduktivní. Začalo se hlasovat.
1.hlasování: RNDr.Smrţ navrhl - Odložit rozhodnutí o provozování vodohospodářské
infrastruktury obce Načeradec o jeden týden. Obec zajistí inzerci na odpovědného pracovníka
v regionálním tisku a rozhlase.
Hlasování: Pro: 4 Proti: 6 Zdrţeli se: 2
Usnesení č. 134/2012 nebylo schváleno.
2. hlasování: starostka obce navrhla - Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje:
Obec Načeradec zajistí provoz svého vodohospodářského majetku na podkladě koncesní
smlouvy ve smyslu § 8 Zákona o vodovodech a kanalizacích s provozní společností
(Provozovatel), která je společností s majetkovou účastí jiných subjektů než pouze Vlastníka
infrastruktury (oddílný provozní model).
Výsledek hlasování:
Pro: Josef Janouš, Jana Peclinovská, Ing. Blanka Krejčová, Jana Rozkošná
Proti: Stanislav Vítek, Josef Křemen, Petra Bartoníčková, Antonín Hlinský, Ing. Petr Postřihač,
RNDr. Antonín Smrţ, Iva Hergesellová.
Zdrţel se: Ing. Postřihač Ladislav
pro: 4, proti: 7, zdrţel se: 1
Usnesení č. 135/2012 nebylo schváleno.
o tomto návrhu se však nemuselo vůbec hlasovat, ten byl jiţ schválený na některém z
předešlých zasedáních oz.
3.hlasování: Starostka obce dále navrhla - Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje:
Obec zabezpečí provoz vodohospodářské infrastruktury ve své působnosti.
Výsledek hlasování:
Pro: Stanislav Vítek, Josef Křemen, Petra Bartoníčková, Antonín Hlinský, Ing. Petr Postřihač,
RNDr. Antonín Smrţ, Iva Hergesellová
Proti: Josef Janouš, Jana Peclinovská, Ing. Blanka Krejčová, Jana Rozkošná
Zdrţel se: Ing. Ladislav Postřihač
Pro: 7 Proti: 4
Zdrţel se: 1
Usnesení č. 136/2012 nebylo schváleno.
Paní starostka si však špatně sečetla hlasy (pro bylo 7, ne 8) a přestoţe, návrh nebyl schválen,
povstala, zapomněla na přísahu při přebírání funkce a k překvapení všech odstoupila z pozice
starostky k 31.1.2012. Po chvíli se ke stejnému kroku odhodlala i místostarostka a rázem jsme
se ocitli bez vedení obce.
4. hlasování: Ing. Ladislav Postřihač, zastupitel obce, navrhl usnesení:
Zastupitelstvo obce Načeradec nepřijímá abdikaci paní starostky a místostarostky v tomto
termínu, který navrhly. Navrhuje svolat do týdne nové zasedání zastupitelstva obce se stejným
programem jednání.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 2 Nehlasoval: 1
Usnesení č. 137/2012 bylo schváleno.
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– bohuţel podle zákona se o abdikaci nehlasuje, hlasování bylo tedy neplatné. Z neznalosti a
nepřipravenosti na takovou situaci, jsme nezvolili osobu pověřenou, takţe od 1.2., do příštího
zasedání obecního zastupitelstva, máme na obecním úřadě bezvládí.
– druhý den si asi celou situaci bývalá starostka i místostarostka uvědomily a písemně podaly
rezignaci k 8.2.2012. Ať uţ vedlo starostku i místostarostku k odstoupení cokoliv, rozhodně se
nezachovaly profesionálně. Obrázek a vlastní názor si kaţdý musí udělat sám.
Ing. Postřihač Petr – zastupitel

Vážení občané,
jsem zastupitelem Obce Načeradec jiţ několik volebních období. Všichni jistě vzpomínáte na
bouřlivá jednání zastupitelstva obce za starosty pana Šandy a následně i Ing. Jelínka. Jednání,
která obci, zastupitelům a občanům na cti nepřidala. Kaţdý z nás po volbách hledal pro práci klid
a doufal, ţe volba starosty, místostarosty a rady obce k němu přispěje. Dnes, kdyţ se s odstupem
dívám na jednání rady obce, současné chování a záměrně cílené vyjadřování některých
zastupitelů, bych jednala jinak. Rezignace starostky a má nepřišla z čistého nebe. Je jen
výsledkem střetu názorů, způsobu jejich prosazování a odlišných pohledů na dodrţování zákonů a
dá se říci i pravidel slušného chování. Na jednání rady se přešlo z projednávání důleţitých věcí
k dokazování osobní důleţitosti a schopnosti za kaţdou cenu prosadit svůj názor. Rozhodnutí
zastupitelů nebo rady obce vţdy uskutečňuje starosta nebo místostarosta. Svým podpisem
stvrzuje svou odpovědnost. Je třeba také říci, ţe pokud se něco nepovede, pak si kaţdý pamatuje
právě a jen starostu nebo místostarostu, za kterého pochybení nastalo. Ostatní v první linii nestojí.
Jednání o provozování vodohospodářské infrastruktury spojené s podmínkami poskytnuté dotace
od 1.9.2012 je přesně o tomto problému. O co v něm jde? O peníze občanů a obce. O peníze
firem, které jsou provozovateli. Jde o peníze osob nebo firem, které se budou podílet na provozu,
pokud bude provozovatelem infrastruktury obec. Jde o odbornou a časovou připravenost obce.
Jde o odpovědnost za dodrţení podmínek přijaté dotace. Jde o respektování všech názorů a
zejména názorů lidí, kteří mají s problematikou vodohospodářství zkušenosti. Není toho málo ke
zvaţování. Kdyţ je to podle některých zastupitelů tak jednoduché, proč se potom vůbec
dohadujeme? Seznámila jsem se s podmínkami dotace, finanční analýzou, koncesní smlouvou,
provozními řády vodovodů a kanalizace, ptala jsem se ostatních obcí na jejich zkušenosti. Mé
stanovisko, které jsem prezentovala v radě a na zastupitelstvu, je jasné a je shodné se
stanoviskem starostky. Jedinou cestou, jak omezit dopad cen na občany, je správně nastavit
podmínky soutěţní ceny vody a stočného v koncesním řízení a případně najít způsob dotace
ceny. Našel se např. v Trhovém Štěpánově. Podle některých je můj názor špatný, argumenty
nejisté a neprofesionální. Jaké jsou tedy ty správné argumenty? Stačí zahrát na citlivou strunu
kaţdého občana pouze větou „Vy nechcete levnou vodu a stočné …?“ Prezentovaným cílem Ing.
Postřihače je provozování infrastruktury od 1.9.2012. Má mi stačit jeho argument, ţe se vše nějak
udělá, ţe pod to někdo dá své razítko, ţe je jen třeba schválit provozování v reţii obce, ţe se
není čeho obávat? Mě tedy nestačí. Paní starostka jasně dávala najevo svůj názor po celou dobu
a kaţdý slyšel, ţe odpovědnost za provozování vodovodu a kanalizace obcí od 1.9.2012 svým
jménem nezaštítí. Můj názor byl stejný. Kaţdý zastupitel měl moţnost se seznámit se všemi
dokumenty a argumenty pro i proti a rozhodnout se. Např. Ing. Postřihač st. měl stejný názor na
provozování, prezentoval ho na radě obce. Na zastupitelstvu obce to bylo jiné a hlasování se
zdrţel. Dnes Ing. Postřihač ml. říká, ţe o provozování na základě koncesního řízení jiţ bylo
rozhodnuto na předešlých zasedáních zastupitelstva a nemuselo se o něm hlasovat. Prý věděl, ţe
s námi, v našem funkčním období, neuskuteční provozování v reţii obce. Proč tedy s těmito
názory prosazoval tak důrazně změnu k 1.9. a doslova nahnal zastupitele do rozhodování? Proč
se pak diví našemu rozhodnutí? Jaký to vše mělo smysl? Komu a čemu to poslouţilo? Odpovědět
si musí kaţdý sám. Výsledek máme před sebou a vůbec se nedivím občanům, kteří nás kritizují.
Řešení je teď na zastupitelstvu obce.
Ing. Blanka Krejčová
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VÝPIS USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NAČERADEC DNE 26.1.2012
Zastupitelstvo obce Načeradec neschválilo:
134/2012: Odloţit rozhodnutí o provozování vodohospodářské infrastruktury obce Načeradec o jeden
týden. Obec zajistí inzerci na odpovědného pracovníka v regionálním tisku a rozhlase.
135/2012: Obec Načeradec zajistí provoz svého vodohospodářského majetku na podkladě koncesní
smlouvy ve smyslu § 8 Zákona o vodovodech a kanalizacích s provozní společností (Provozovatel), která
je společností s majetkovou účastí jiných subjektů neţ pouze Vlastníka infrastruktury (oddílný provozní
model).
136/2012: Obec zabezpečí provoz vodohospodářské infrastruktury ve své působnosti.
Zastupitelstvo obce Načeradec schválilo:
137/2012: Zastupitelstvo obce Načeradec nepřijímá abdikaci paní starostky a místostarostky v tomto
termínu, který navrhly. Navrhuje svolat nové zasedání zastupitelstva obce do týdne se stejným programem
jednání.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NAČERADEC
se uskuteční ve středu dne 8.2.2012 od 18,00 hod ve školní jídelně v Načeradci.
Jana Rozkošná, starostka, Ing. Blanka Krejčová, místostarostka

STAV OBYVATEL K 31.12.2011
Statistika pohybu obyvatel v roce 2011
PřistěhoOdstěhoNarození
Úmrtí Celkem
Měsíc
vání
vání
Leden
0
0
-2
0
-2
Únor
0
1
0
-2
-1
Březen
1
0
-1
0
0
Duben
0
0
-3
0
-3
Květen
2
0
0
0
2
Červen
1
1
0
0
2
Červenec
1
1
0
-1
1
Srpen
7
1
-1
0
7
Září
6
1
-4
-1
2
Říjen
1
0
-2
-1
-2
Listopad
0
0
-1
0
-1
Prosinec
0
1
0
-1
0
Celkem
19
6
-14
-6
5

Stav
1017
1016
1016
1013
1015
1017
1018
1025
1027
1025
1024
1024

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu dne 7. ledna 2012 probíhala
v Načeradci a v místních částech obce
Načeradec tříkrálová sbírka. Poděkování patří
dětem a doprovodu za jejich ochotu a čas trávený při koledování.
Děkujeme všem, kteří tříkrálové koledníky přijali a obdarovali.
Letos koledníci vybrali krásných 14820 Kč.
Díky moc za váš dar! Farní charita Vlašim
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Počet obyvatel (trvalý pobyt) v částech
obce k 31.12.2011
Část obce
Daměnice
Dolní Lhota
Horní Lhota
Načeradec
Novotinky
Olešná
Pravětice
Řísnice
Slavětín
Vračkovice
Zdiměřice
Celkem

Dospělí Děti Celkem
70
18
88
48
5
53
76
5
81
537
71
608
3
0
3
33
4
37
25
4
29
37
6
43
29
6
35
34
7
41
6
0
6
898 126
1024

TISKOVÁ ZPRÁVA POSÁZAVÍ
Společnost Posázaví o.p.s. podporuje regionální produkty
Zviditelnit místní výrobky a sluţby a obrátit k nim pozornost spotřebitelů je
cílem nového projektu společnosti Posázaví o.p.s. Nabízí regionálním
podnikatelům spolupráci při propagaci jejich produktů. Informovat o nich
bude nejen na svých webových stránkách, ale také prostřednictvím stálé
expozice vybraných výrobků v zasedací místnosti Posázaví o.p.s.
v piaristické koleji v Benešově. Výrobce bude také zvát na regionální trhy
a jejich výrobky bude propagovat na svých akcích.
„Podpora místních regionálních výrobků a sluţeb Posázaví je důleţitá pro
posílení lokální identity a patriotismu. Projekt by měl přispět ke zvýšení soudrţnosti obyvatel, zachování
tradic a upevnění mezilidských vztahů. Jeho cílem je také podpora venkovské turistiky a usměrnění sluţeb
cestovního ruchu,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.
Celkové náklady projektu jsou téměř 420 000 korun, z toho zhruba 294 000 korun pokryje dotace
ministerstva pro místní rozvoj. Výstupem projektu budou propagační materiály regionu Posázaví zaměřené
na podporu místní produkce a venkovské turistiky, na propojení místních výrobků, řemesel a tradice. Počítá
se také s vydáním dalšího dětského časopisu Posázavské kukátko aneb …, tentokrát zaměřeného na
regionální výrobky. Nakoupí se vitríny pro prezentaci místní produkce, které budou umístěny v zasedací
místnosti společnosti Posázaví o.p.s.
Informace o regionálních výrobcích jsou na www.posazavi.com v rubrice Trţiště. Zájemci je tam mohou
vkládat sami, nebo prostřednictvím zaměstnanců společnosti Posázaví o.p.s. Stačí doplnit název a
stručnou charakteristiku firmy, IČO, adresu, telefon, e-mail a popis jednotlivých výrobků včetně fotografií.
Své místo v Trţišti mají řemeslné výrobky (například ze dřeva, slámy, keramiky), potraviny a zemědělské
produkty (mimo jiné mléko, sýry, maso, ovoce, nápoje, med) i přírodniny (léčivky, bylinné čaje, kompost
apod.).
Společnost Posázaví o.p.s. spolupracuje také s Českým svazem ochránců přírody ve Vlašimi, který od
letošního roku koordinuje na území Místní akční skupiny Posázaví regionální značení výrobků a sluţeb pod
názvem KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt. Výrobci z regionu mohou o novou značku
poţádat do konce ledna 2012. V budoucnu se o certifikaci budou moci ucházet také poskytovatelé sluţeb,
zejména ubytovacích a stravovacích.
Potraviny vyráběné v daném kraji podporuje také ministerstvo zemědělství, a to prostřednictvím soutěţe
Regionální potravina. Letos se uskuteční uţ potřetí. Z regionu Posázaví uţ tento titul získal Pivovar
FERDINAND pro světlé speciální pivo d’Este a polotmavé speciální pivo Sedm kulí a společnost Pinko a.s.
pro Kopečkovou zmrzlinu čokoláda. Jaroslava Tůmová
Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637, Bohuslava Zemanová, e-mail:
zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081,Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se
svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a
propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní ţivot
obyvatel regionu.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC
Leden v mateřské školce v Načeradci
Papírová koulovačka
Letošní zima na sebe nechala dlouho čekat a tak neţ jsme si mohli uţít
s opravdovým sněhem, uspořádali jsme pořádnou papírovou koulovačku
ve třídě. Děti si udělaly papírové koule a zábava mohla začít.
Sněhulák pro radost
Tak jsme se dočkali a přišla pořádná
sněhová nadílka a konečně jsme si
mohli postavit sněhuláka pro radost.
Zimní radovánky
Jaká by to byla zima bez bobování, uţ jsme měli strach, ţe budou boby
letos zahálet, ale nakonec si děti bobování skvěle uţívají.
Příprava předškoláků
Děti, které příští školní rok čeká povinná školní docházka, se pilně
připravují, aby jejich přechod z předškolního zařízení do základní školy byl
co nejsnazší. Mezi ostatní činnosti
zařazujeme
různé
pracovní
a
grafomotorické listy.
Zvířátka v zimě
I děti z malé třídy BERUŠEK se rády
změní v herce a společně si zahrají pohádku pro radost.
Sněhová královna
Děti z třídy MOTÝLKŮ si namalovaly zimu a pak se prostřednictvím
písničky „Sněhová královna“ od Dády Patrasové protančily do zimní krajiny.
Učitelky mateřské školky v Načeradci – J. Koubíková, J. Lesinová a J. Smetanová
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Z HISTORIE TENISU V NAČERADCI
Tenis v Načeradci slaví 30 let
V roce 1982 v měsíci duben byl zaloţen tenisový oddíl TJ Blaník Načeradec. Začalo se hrát na
volejbalovém hřišti, postupně se upravil povrch u fotbalového hřiště. Na jaře 1983 byla započata stavba
stávajících kurtů. Členem Českého tenisového svazu se stal oddíl v lednu 1991. Do roku 1996 se v
Načeradci hrály špičkové turnaje započítané do celostátních ţebříčků. Těchto turnajů se účastnil i
československý reprezentant D. Ulihrach.
Po roce 1991 se stal Pavel Přibyl čtyřikrát přeborníkem okresu a 13. hráčem středočeského kraje. Prvním a
dlouholetým předsedou byl Stanislav Sýkora, hospodářem Václav Přibyl a správcem kurtů Pavel Přibyl.
Rok 2010 se stal vítězným vstupem do krajské soutěţe smíšených druţstev. V roce 2011 si dal tenisový
oddíl nejkrásnější dárek k výročí. Stal se bez poráţky vítězem II. třídy středočeského kraje a zajistil si na
rok 2012 účast v I. třídě středočeského kraje.
Tuto soutěţ pro Načeradec získalo muţstvo ve sloţení: muţi: J. Datel, J. Kocík, P. Kmoch, P. Přibyl, D.
Zach a L. Zejda; ţeny: T. Sýkorová, M. Lukášová a L. Přibylová. Naši soupeři budou tenisté z Kutné Hory,
Poděbrad, LTC Kolín, Kelly Tenis Academy, Benešova, Říčan a Nymburka. To vše A muţstva. Tyto zápasy
proběhnou v květnu a červnu. Rozlosování zveřejníme a budeme se těšit na špičkový tenis v Načeradci.
Lucie Přibylová obsadila 3. místo na okresních přeborech ţen a na okresních přeborech dorostenek. Se
svou sestrou Veronikou vybojovaly 2. místo na přeboru ţen ve čtyřhře a 2. místo na přeboru dorostenek ve
čtyřhře. Veronika Přibylová hrající za Votice sehrála bez poráţky soutěţní utkání v krajské soutěţi starších
ţáků. Na okresních přeborech ţen získala 3. místo a na okresních přeborech starších ţákyň 2. místo ve
dvouhře i čtyřhře.
Čeká nás také mnoho práce na kurtech. Je nutná úprava povrchu jednoho z kurtů, rekonstrukce
vodoinstalace a úprava okolí.
Děkujeme našim sponzorům – P. Postřihač RECTA, M. Štěpnička REMO Servis, M. Zach UNIKO Pacov, L.
Zejda a Truhlářství P. Přibyl.
Musíme podotknout dobrou spolupráci s vedením TJ Blaník Načeradec. Budeme se snaţit dobře
reprezentovat TJ Blaník Načeradec a naší obec.
Za tenisový oddíl V. Přibyl

NÁZOR OBČANA
Romantické vánoce a slavné půlnoční mše v Načeradci
Ano. Bývaly pro nás vánoce romantické. Píši o vánocích načeradského kostelního sboru, kde jsem byla 25
let (od 8 – 33 let). Po druhé neděli adventní vedly cesty prošlapané ve sněhu pravidelně dvakrát týdně na
faru v Načeradci. Kostelní sbor začínal mít zkoušky na půlnoční mši. Scházeli jsme se po „dojení“, jak pan
děkan říkal. To zn. v 19,00 hod. a končili o půlnoci. Vše se dělalo zdarma a s radostí. Tenkrát ještě nebylo
tolik aut a pánové ze Lhoty, Daměnic a Pravětic chodili pěšky za kaţdého počasí. Sbor se skládal: 5 basů,
8 tenorů, 12 sopránů a 8 altů. Léty se ţenský sbor doplňoval o nové zpěvačky, muţský sbor zůstával stále
stejný. Týden před vánoci přicházeli do zkoušek také páni muzikanti z Podblanické kapely v čele s panem
kapelníkem Čenským. To jiţ šlo do tuhého. Po všechna ta léta se zpívala mše Jana Jakuba Ryby „Hej
mistře“. Pouze dvakrát se to změnilo za jinou vánoční mši, ale ta neuspěla. Ani u muzikantů, zpěváků, ani u
lidí. Tato Rybova mše byla perfektně nacvičená. Zpívalo se bez mikrofonů, bez el. nástrojů, zpívalo se a
hrálo tak jak to má být. A přišel Štědrý den. Ve 22,00 hod. byl sraz všech na faře, kde jsme se rozezpívali,
a muzikanti prohřáli nástroje. Pan děkan přijel z Pravonína z půlnoční a šlo se do kostela. O půlnoci pan
Karda, ponocný, později někdo ze zpěváků odtroubil na volský roh půlnoc, pan kapelník zdvihl taktovku a
půlnoční začala. Kostel nabitý do posledního místečka poslouchal tu krásu. Lidé ze všech vesnic, ti co do
kostela nechodili, na půlnoční a na Hod Boţí vţdycky přišli. To se zpěvy a hraní opakovalo. Na Štěpána jiţ
zpívaly jenom ţenské a u jesliček, u těch samých, které se dnes vystavují, zpívaly malé děti ze školy a
recitovaly básničky. Nechci vypisovat všechny zpěvačky a zpěváky, z nichţ většina jiţ spí svůj sen na
hřbitovech, ale tuto obrovskou práci dělal p. děkan Konopišský, který v Načeradci působil 50 let, pan
varhaník Alois Fiala z Pravětic, který neděli co neděli zasedal za varhany, za jakéhokoliv počasí a
v neposlední řadě p. kapelník Čenský. V normalizační době v 70. létech se sbor pomalu rozpadal. Na pana
děkana a různé zpěváky byl činěn nátlak, pan děkan byl sledován, takţe sbor se jiţ nedal dohromady. Po
jeho smrti zpěv upadl úplně.
M.Š.
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NĚCO Z MINULOSTI…………
Kominíčku, kominíčku…..
Jsem ve věku, který mnoho radosti a výhod nepřináší. Ale jednu výhodu nelze této části lidského ţivota
upřít a to je dostatek volného času ke sledování sdělovacích prostředků. V minulém roce jsem 29. 11. 2010
poslouchal na rozhlasové stanici Praha 2 „Kávu o čtvrté“. Hodinový pořad věnovali účastníci tohoto pořadu
komínům, byl zastoupen svaz kominíků a Hasičský záchranný sbor zastupoval pan podplukovník.
Podrobně seznámil posluchače se zákony o komínech a o prohlídkách, jestli jejich stav odpovídá poţární
bezpečnosti. Prohlídky bude nějaké finance stát, ale majitelům se to vyplatí při topení pevnými palivy,
budou prováděny jednou za rok. Došlo také na preventivní protipoţární prohlídky, které vykonávali členové
dobrovolných hasičských sborů. Pan podplukovník prohlásil, ţe tyto prohlídky musely být zrušeny proto, ţe
kaţdé dítě bylo preventářem a občané si stěţovali, ţe jim hasiči vyjídají udírny. Bude mi osmdesátpět let,
šedesátpět let jsem členem hasičského sboru, třicettři let jsem vykonával funkci velitele. Nějaké ty prohlídky
jsem provedl a nikdy jsem neslyšel, ţe bychom někomu vyjedli udírnu. Vykonával jsem všechnu tuto práci
rád a bez nároku na odměnu. Nějakou tu ránu mi ţivot uštědřil a po téhle ráně jsem také zesmutněl, za
odměnu patřím k rizikové skupině obyvatelstva. Funkcionáři hasičských sborů absolvovali školení v oblasti
prevence i represe. Při preventivních prohlídkách neprohlíţeli jenom komíny. Kontrolovalo se, jestli jsou
krabice na elektrické vedení opatřeny víčky, jestli jsou všechna elektrická svítidla zajištěny kryty a
z půdního prostoru odstraněny pavučiny, které jsou velkým nebezpečím šíření poţáru. Komínové těleso
má být v půdním prostoru omítnuté. Komínová dvířka v půdním prostoru, která se pouţívají při čistění
komína, by měla být opatřena závorou proti vypadnutí. Vršek komína nesmí být narušen a nejmenší jeho
výška 60 cm od hřebenu střechy. Dřevěné konstrukce 15 cm od komína a všechny hořlavé předměty kolem
komína odstraněny. O prohlídkách byl proveden zápis a uveden termín, kdy mají být odstraněny zjištěné
závady. Zápis o prohlídce podepsali hasiči a majitel objektu.
Ještě pár slov k udírnám a jejich vyjídání. Hasiči nekontrolovali udírny a do komínů se maso většinou
nedávalo, a kdyby tam bylo, tak oni kontrolovali komín z venku. V komíně se mohlo udit maso, kdyţ se
topilo pouze čistým dřevem. Dnes topíme dřevem i z bouraček - jsou v něm části lepenky, asfaltu,
protipoţární postřik a tak bychom si moc nepochutnali. Maso z komína bylo trvanlivé, ale vysušené a
začerněné. Maso se udilo na zahradách v dřevěných bednách, topilo se tvrdým dřevem. Uzený bylo měkké
čisté, ale muselo se brzo sníst.
Komíny čistil kominík za totality, za okupace, za první republiky a jistě i za vlády Rakouskouherské
monarchie a nikdo je neobjednával. Po Novém roce přišel mistr kominický pan Ditrich z Louňovic, vyčistil
komín. Z koţené brašny, která měla dvě části, vyjmul z jedné části kalendář, byl na něm hezký mladý
kominík v černém, jen zuby měl bílé. Na kalendáři bylo přání „Šťastný a veselý Nový rok Vám přeje Váš
v úctě oddaný kominík“. Za prvé republiky se říkalo, ţe kaţdý mistr kominický si hájil svůj rajon, kdyţ
přijmul učedníka, musel se zavázat, ţe po vyučení nebude pracovat v jeho rajonu. Do druhé části brašny
dával poplatek za celoroční čistění komína. Doufejme, ţe kdyţ hasiči přišli o uzenou krkovici, přijdou také o
zásahy u poţárů, zaviněných špatným stavem komínů. Jan Doubek, Vračkovice
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum v únoru oslaví…
Jana Kůrková, Načeradec
František Halaška, Olešná

13.2.2012
22.2.2012

70 let
70 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Poděkování
 Chtěla bych touto cestou poděkovat velice
šikovným jedincům za výzdobu našeho kostelíčka a
poté úklid, vděčná J. Doubková, Načeradec
 SDH Načeradec děkuje všem, kteří se zúčastnili
hasičského plesu konaného dne 28.1.2012
v Načeradci. Děkujeme také všem sponzorům.

NOVOROČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
TROJIC
Dne 7. 1. 2012 pořádala místní TJ jiţ devátým
rokem novoroční turnaj trojic volejbalových
nadšenců v tělocvičně základní školy v Načeradci.
Sešlo se celkem osm trojic, v kaţdém týmu musela
být alespoň
jedna ţena.
V 10,30
hodin
vypukl první souboj. Hrálo se na dva hrané sety systémem kaţdý
s kaţdým. První tři stupně vítězů obsadili: Vratislav Čech, Ladislav
Hejný a A. Doubková, Pravonín (první místo); Věra Sýkorová,
Miloslav Maceška a Pavel Pecinovský, Načeradec+Pravonín
(druhé místo) a Richard Studnička, Lukáš Javorský a B.
Doubková, Pravonín (třetí místo). Děkuji všem týmům za účast.
Jménem volejbalistů TJ Načeradec Vám přeji hodně zdraví, štěstí
a sportovních úspěchů v novém roce 2012.
Martina Švecová

Obecní úřad Načeradec, e-mail obec@naceradec.cz, tel. 317 852 335, mob. 734 362 070, www.naceradec.cz
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