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informační zpravodaj OÚ Načeradec

Listopad 2009

Z jednání rady obce v říjnu 2009
Rada obce bere na vědomí:
- výroční zprávu o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec za školní rok 2008/2009
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Krajské hygienické stanice
Středočeského kraje, vyjádření Telefonicy O2 k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení Základní
technická vybavenost II Načeradec
- vyčíslení škody k nahlášené události – zapálení kontejneru na hřbitově
- Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace a Pokyny k nastavení rozpočtového
limitu na akci „10 TI Načeradec“ - zasíťování stavebních parcel
- přihlášení Českého svazu ochránců přírody Vlašim a jejich vyjádření ke správnímu řízení – kácení
stromů rostoucích mimo les
- Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí dotace a Podmínky o poskytnutí dotace na akci
CzechPOINT(Upgrade)
- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Načeradec za rok 2009 – nebyly zjištěny chyby a
nedostatky
- rozbor vody v Dolní Lhotě – vzorek odpovídá limitům pro pitnou vodu
Rada obce schvaluje:
- program jednání zastupitelstva obce Načeradec dne 29.10.2009 od 18 hodin ve školní jídelně v
Načeradci
Rada obce ukládá starostovi:
- zajistit pokácení poškozených stromů na hrázi Kačína a u hřiště
- jednat ohledně chemického ošetření silnic Načeradec – Kondrac
- zjistit informace o dotacích na opravu varhan v kostele
- urgovat opravu farní stodoly na arcibiskupství a u stavebního technika
Rada obce ukládá místostarostovi:
- zajistit zimní údrţbu místních komunikací
- zajistit opravu střechy na základní škole
Ing. Jiří Jelínek, starosta

Z jednání zastupitelstva obce dne 29. října 2009
Zastupitelstvo obce schválilo:
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Načeradec (příspěvková organizace)
vydané na základě usnesení zastupitelstva obce Načeradec ze dne 6. 9. 2002.
Smlouvu o výpůjčce nemovitostí pro Základní školu a mateřskou školu Načeradec.
Obecně závaznou vyhlášku - č. 2/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Touto
vyhláškou stanovíme koeficient pro výpočet daně z nemovitostí pro všechny místní části obce ve výši
1,0. Tímto koeficientem se násobí základní sazba daně stavebních pozemků a staveb na základě zák.
č. 338/1992 Sb. (§4 odst. 1 písm.v), §6 odst. 4 písm. b), §11 odst. 3 písm. a) a b), §16 písm. a) o dani z
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Poţádat Středočeský kraj Fond rozvoje obcí a měst o dotaci z tematického zadání „Velké projekty,
dopravně – bezpečnostní opatření“ v oblasti „Rekonstrukce místních zasíťovaných komunikací a
chodníky“, minimální spoluúčast ţadatele 5 %, maximální spoluúčast Středočeského kraje 95 %.
Poţádat o dotaci z ROPu v oblasti Rozvoj venkova – volnočasové aktivity. Obec bude ţádat z této
oblasti na opravu bývalé budovy školy v místní části obce v Daměnicích.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
Záměr obce Načeradec prodat budovu (zemědělskou stavbu) čp. 11 v obci Načeradec, část obce
Řísnice postavenou na stpč. 1 a prodat stpč. 1 o výměře 6211 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, vše
zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10001 pro obec Načeradec, k.ú. Řísnice za navrţenou kupní
cenu
Ing. Jiří Jelínek, starosta

Informace obecního úřadu
Váţení občané, s novým zákonem, který se týká odklízení sněhu na chodnících v majetku obce,
Vás ţádáme o spolupráci a pomoc při odklízení sněhu před vaším domem. Některé chodníky jsou
úzké a není ani moţné technikou odklidit sníh. Předem děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci.
Dodrţujte vyhlášku obce č. 1/2009. V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci
se stanovuje chovatelům a vlastníkům psů povinnost zajisti, aby se psi volně nepohybovali na
veřejném prostranství v zastavěných částech obce, především Základní a mateřská škola,
knihovna, dům s pečovatelskou sluţbou, obecní úřad, obecní budovy, sportovní areál, dětská
hřiště, koupaliště.
Váţení spoluobčané, v Načeradci je přistaven velkoobjemový kontejner pro uloţení objemného
odpadu, který se nevejde do popelnic. Neukládejte zde nebezpečný odpad, jako jsou
elektrospotřebiče, televize, pneumatiky a ţelezný šrot, k tomu je určen svoz nebezpečného odpadu
/viz. další informace/. Dále se v těchto kontejnerech objevuje velké mnoţství skla, papíru a dalšího
materiálu, který je moţno vytřídit do kontejnerů rozmístěných po obci. Zbytečně tím zatěţujete
obecní pokladnu, pracovníky na skládce a pracovníky obce, kteří musí uvedený odpad vytřídit. Nyní
je v Načeradci velkoobjemový kontejner zelené barvy na ukládání bioodpadu. Sem patří tráva, listí,
prořezávky stromů a keřů do průměru 5 cm. Proto Vás prosím o ukládání jen výše uvedeného
druhu odpadu.
Ing. Jiří Jelínek, starosta

Knihovna informuje
V letošním roce získala obec pro knihovnu částku 20.000,-Kč z „Dotace na podporu knihoven
zřizovaných obcemi z rozpočtu Středočeského kraje“. Byla pouţita na zakoupení nového počítače, který
slouţí jako server systému Clavius a umoţnil spuštění modulu „ON LINE katalog knihovny“.
Na hlavní stránce knihovny www.knihovnanaceradec.wz.cz najdete odkaz, kterým se dostanete do
katalogu. Pro klienty Wifcom Miličín slouţí spodní odkaz „Vstup do katalogu pro uţivatele Wifcom Miličín“,
pro ostatní horní odkaz „ON LINE katalog“. V katalogu zjistíte, zda knihovna poţadovanou knihu má a také
zda je momentálně volná k půjčení.
Zaregistrovaní čtenáři se mohou podívat na své čtenářské konto, ale pro první přístup je nutné
kontaktovat knihovnu a domluvit si přístupové heslo.
Pokud potřebujete více informací, ráda Vám odpovím na dotazy, nebo v knihovně práci s katalogem
předvedu. Kontaktovat knihovnu můţete osobně, telefonicky (317852139) a nebo e-mailem:
knihovnanaceradec@tiscali.cz.
Těším se na Vaši návštěvu v knihovně. Jana Lapáčková
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
sobota 7. listopadu 2009
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

Technické sluţby Vlašim
provedou v sobotu dne 7.
listopadu
2009
svoz
nebezpečného
odpadu.
Sváţeny budou lednice,
mrazáky, televizory, rádia,
oleje, autobaterie, prošlé
léky, monočlánky, zářivky,
fotochemikálie,
barvy,
lepidla, ředidla, obaly od
chemie atd.
Ţádáme občany, aby
nebezpečný
odpad
předávali v daný čas a na
daném
místě
osobně
pověřené osobě, která
zajišťuje svoz, a předání
podepsali. Neodkládejte
na
určených
místech
předem
ţádný
nebezpečný odpad!!!
Obecní úřad

"Všechny volné vstupenky získané výhrou v tombole jsou platné a budou na pokladně
akceptovány jako vstupenka na divadelní představení. "
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Sbor dobrovolných hasičů Načeradec
Co všechno se událo v poslední době?
Omlouvám se za delší odmlku,
ale díky ní Vás mohu informovat o
celé soutěţní sezoně.
V
červnovém
čísle
Načeradských novin jsme se
rozloučili ve chvíli příprav na
okresní kolo, které se uskutečnilo 7.
června ve Vlašimi. Jeho průběh a
hlavně závěr byl trochu bouřlivější,
díky diskvalifikaci druţstva ţen z
Louňovic. Nebudu zde popisovat,
co všechno se kolem této záleţitost
událo, určitě jste jiţ slyšeli několik
verzí a tak si kaţdý udělejte závěr
dle svého uváţení.
Faktem
zůstává, ţe naše druţstvo ţen, díky
tomu, postoupilo do krajského kola.
Tím nijak nesniţuji náš výkon, protoţe jsme po dvou disciplínách byly na průběţném 1. místě se shodným
počtem bodů, právě s druţstvem z Louňovic.
Jak jsem Vás informovala v minulé zprávě, naši dorostenci také postoupili do krajského kola, které
proběhlo 14. června v Čelákovicích u Prahy a jejich snaha byla oceněna celkovým 6. místem.
Týden na to, 20. - 21. června, se uskutečnilo jiţ zmiňované krajské kolo, kam odjelo druţstvo našich
ţen, s cílem pokusit se obhájit loňské 3. místo. Konkurence byla na velmi dobré úrovni, a i kdyţ se nám
podařilo vylepšit časy dosaţené v okresním kole, ve všech disciplínách, stačilo to „pouze“ na 5. příčku.
Musím poděkovat i dvěma děvčatům ze Sedlce, která hájila naše barvy a pomohla nám k dosaţenému
výsledku. Jen pro Vaši informaci, na krajském kole jsme byli jiţ potřetí v řadě za sebou a umístění byla: 5.
místo, 3. místo a 5. místo.
Asi jste jiţ zaznamenali, ţe v loňském roce byla zahájena nultým ročníkem Benešovská hasičská liga
(dále jen liga). Tato soutěţ se setkala s poměrně dobrým ohlasem, a tak v letošním roce odstartoval první
ročník, který zahrnoval 5 soutěţí.
První závod se uskutečnil 27. června v Jiřeticích a naše druţstva ho nezahájila zrovna nejlépe. Po
problémech na závodní trati skončilo druţstvo muţů na 4. místě a ţen na 3. místě.
Další závod byl stanoven na 8. srpna v Načeradci. Nechtěli jsme nic ponechat náhodě a doma
zabojovat a připsat si do tabulky maximální počet bodů. Podařilo se: muţi i ţeny 1. příčka. KONEČNĚ…
22. srpna přišly Zdislavice, věřili jsme, ţe smůla nás jiţ opustila, ale opak byl pravdou, alespoň v
případě ţen. Muţi zabodovali a skončili na 1. místě, ale ţeny bohuţel pro nesplnění disciplíny obdrţely „N“
a ţádné body do celkového hodnocení jim nepřibyly.
Další závod ligy byl 5. září v Bystřici. Odjíţděli jsme se smíšenými pocity, protoţe hlavně v případě ţen
byla bodová ztráta jiţ značná. Přiznám se, ţe hlavně já jsem byla pesimista a moc nevěřila ve zvrat v
pořadí. Ale jak uţ to ve sportu chodí, tak trochu nemoţné se stalo skutečností. Útok nám vyšel velmi dobře
a ţeny ze Všechlap (naše největší rivalky v lize) naopak pokazily, co se dalo. Po smůle ve Zdislavicích
jsme si spravily chuť 1. místem a muţi 3. příčkou.
12. září jsme si odskočili do Divišova na Memoriál Fr. Procházky a Václava Chalupeckého. Tato soutěţ
má velmi početnou účast soutěţních druţstev a ani tady jsme se neztratili a skončili na shodném 6. místě
(muţi i ţeny).
Protoţe jsme toho ten den neměli ještě dost, zavítali jsme do Tučap u Tábora na noční soutěţ,
pořádanou v rámci Táborské ligy. Byla to velmi dobrá zkušenost a viděli jsme opravdu vynikající výkony.
Ve velké a silné konkurenci jsme nepropadli a ukořistili 5. příčku pro ţeny a 13. pro muţe.
Den „D“ nastal 26. září v Divišově, kde nás čekala poslední soutěţ ligy, kterou pořádal SDH Všechlapy.
Vše bylo ještě otevřené. Bodové hodnocení bylo po čtyřech soutěţích tak vyrovnané, ţe si nikdo do
poslední chvíle nemohl být jistý celkovým výsledkem. Soutěţ zahájila druţstva muţů. Našim chyběli v
základní sestavě dva kluci pro zranění a tak nám přijel pomoci aţ ze Ţďáru u J. Hradce jeden borec na
proud. Ţeny nastoupily v tradiční sestavě s menšími úpravami na proudech.
Tak a uţ Vás nebudu déle napínat, muţi skončili v tomto závodě na 3. místě a ţeny na 1. místě (bylo to
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o fous, ale bylo). Obě tato umístění nám v celkovém hodnocení letošního ročníku ligy přinesla vytouţená a
snad i trochu neočekávaná 1. místa v obou kategoriích. Radost byla veliká a uţ se těšíme na další ročník.
Soutěţní klání pro tento rok uzavřeli naši nejmenší dětskou soutěţí hra „Plamen“, která se konala 10.
října v Jankově.
Ostudu nám naše omladina určitě neudělala, protoţe v celkovém hodnocení této podzimní části
skončila v kategorii „mladších“ na 4. místě a „starších“ na 8. příčce. Ještě lépe si vedli v soutěţi
jednotlivců. V běhu na 60 metrů, v kategorii mladších dívek, skončila Káťa Čechová na 1. místě a v
mladších chlapcích Martin Křemen na 2. místě.
V kategorii starších děvčat vybojovala na stejné trati 1. místo Denisa Smetanová a za starší chlapce
bodoval Martin Deré 1. místem a Vojtěch Křemen 2. místem. Hlavně aby jim nadšení a elán vydrţely i do
dalších let a my měli nástupce.
Soutěţní sezona pro letošní rok skončila a snad mi dáte za pravdu, ţe se nemáme za co stydět. Přejme
si, aby i ta následující byla stejně úspěšná.
Ještě bych se chtěla zmínit o zásazích a činnosti naší jednotky. Zásahy u poţárů byly za toto období
celkem čtyři: 18. července likvidace poţáru stohu, 15. srpna likvidace poţáru balíků sena u Bukové, 13.
října zásah při hašení lesního porostu a 20. září likvidace poţáru kontejneru na hřbitově.
Technika našeho sboru byla ještě pouţita 15. května při mytí sil v Agrodruţstvu Načeradec a 17.
července při čištění propustě pod silnicí a Louňovice při přívalových deštích.
Úplně na závěr Vám chci poděkovat za to, ţe jste 24. října dorazili v tak hojném počtu na taneční
zábavu skupiny KEKS, kterou jsme pro Vás připravili. Byli jste fakt skvělí. DÍK a na jaře zase na viděnou.
Loučím se se všemi příznivci hasičů i jejich odpůrci a někdy příště na shledanou.
Petra Bartoníčková - jednatelka SDH

o.s. Kamarádi Načeradce vás zvou na:
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AMK Načeradec
Hattrick pro ÚAMK
Mototuristický podnik Motofinish
Bohemia je jiţ tradičně spojen
s ukončením sezóny a zároveň i
s oceněním nejúspěšnějších sportovců.
Pořadatel celé akce Motoclub
Bohemia Týnec nad Sázavou si vybral
pro vyhlášení Penzion Sázava.
Vítězství v Přeboru ČR si odvezl
Vladimír Holub z Plzně, kategorii
Femine v Mistrovství ČR vyhrála
Andrea Gurevič z Prahy. Mistrem ČR
v absolutním pořadí jednotlivců se stal
Jaroslav Ráček z Brna před Petrem
Kotačkou z Horšovského Týna a
Jaroslavem Beránkem ze Znojma.
V první desítce bodoval za ÚAMK-AMK
Načeradec na čtvrtém místě Zdeněk Doubek a na pátém Miloslav Kalvoda.
V Mistrovství ČR klubových druţstev se ÚAMK-AMK Načeradec podařilo jiţ potřetí za sebou obhájit
vítězství a celkový počet titulů tím stoupl na sedm. Na druhé místo druţstev se probojoval Racing Team
Znojmo a bronz si odvezl pořádající Motoclub Bohemia Týnec nad Sázavou. Sportovní mototuristika touto
akcí uzavřela jiţ dvacátý ročník své aktivní činnosti.
Zdeněk Doubek

SPORT

Fotbal – výsledkové tabulky k 1.11.2009
TJ Blaník Načeradec – IV. třída, sk. D
Rk.
Tým
1.
Tr.Štěpánov B
2.
FC Libouň
3.
Keblov
4.
Zdislavice B
5.
Bl. Načeradec
6.
D.Kralovice B
7.
Hulice
8.
Miřetice B
9.
Pravonín B
10.
Kamberk
11.
Křivsoudov B
12. Louňovice p.Bl. B
13.
Vracovice
14.
Čechtice B

Skóre Body
42: 15 27
35: 15 25
40: 23 24
25: 18 22
34: 19 21
29: 24 18
30: 25 16
27: 25 15
24: 28 15
21: 24 14
17: 32 13
11: 27
9
13: 33
8
8: 48
0

SK Načeradec – III. třída, sk. B
Rk.
Tým
1.
Popovice
2. SK Načeradec
3.
Ratměřice
4.
Velíš
5.
Křivsoudov
6.
D.Kralovice
7.
Bílkovice
8.
Kondrac B
9.
Libeţ
10.
Postupice
11. Louňovice p.Bl.
12.
Tichonice
13. Nesper. Lhota
14.
Jankov

Skóre Body
43: 16 23
30: 18 23
30: 27 19
24: 21 18
26: 26 18
24: 23 17
20: 22 16
23: 24 15
19: 23 15
37: 30 14
21: 26 12
18: 22 11
20: 40
9
15: 32
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SK Načeradec – OP – přípravka
Rk.
Tým
1.
Benešov A
2. GR. Vlašim A
3. SK Načeradec
4.
Benešov B
5. Sedlec-Prčice
6.
FK Bílkovice
7.
Votice
8. GR. Vlašim B
9.
Týnec n/Sáz.
10.
Nespeky

Skóre Body
81: 4
25
66: 9
21
28: 5
20
34: 16 14
26: 25 13
28: 38 12
19: 41
9
10: 63
4
7: 53
3
3: 48
1

Více informací na
www.blaniknaceradec.banda.cz
www.sknaceradec.webnode.cz

Inzerce
 Prodám auto Škoda FORMAN v dobrém stavu. STK + EMISE do 6/2011. Tel.: 606201398.
 Koupím pozemek, zahradu, louku, sad. Kontakt: 603953051.
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Něco z minulosti…………

Kolik jsme jedli ovoce a zeleniny
Patříme mezi státy s nízkou spotřebou zeleniny na našem jídelníčku. V minulosti se spotřebovalo
hodně zeleniny a ovoce, kaţdá hospodyně na vesnici pěstovala na zahrádce všechnu zeleninu, kterou
potřebovala k vaření a měla ji vţdy čerstvou. Zelí se pěstovalo na polích, menší část letního a více zimního
na nakládání, zelí na polích bylo lákavou pochoutkou zajíců. Vračkováci měli výhodu, výborného střelce,
stačilo splnit rozkaz hospodáře „vyřiď, ţe nám chodí zajíc na zelí“ a jiţ nechodil. V kaţdé chalupě byly dva
sleváče, menší na maso a velký (kadečka) na zelí, nesměly se měnit, do sleváče od zelí se nesmělo
nakládat maso, nebylo by dobré, zelí muselo být dobře ušlapané, nejlepší obuv na šlapání byly nové
dřeváky od pana Dojavy z Bezděkova. Při domácí zabijačce bylo nutné vyuţít mrazivého počasí, nebyly
lednice, mrazáky ani konzervy, maso se nakládalo na uzení dospod slévače a kosti navrch, jedly se
nejdříve, aby se nezkazily, kdyţ se oteplilo, hospodyně naříkaly, letos se kostí neuţije, polévka bude jako
z mýdla. V Načeradci bylo hodně řezníků, ale prodejem masa v místě by se neuţivili, obchodovali
s Prahou. Místní zákazníci chodili do řeznického krámu jednou týdně, o prvé a druhé pouti a o posvícení,
hospodyně se řídily heslem, vařit z toho co dům dal. O poutích byl zájem o telecí maso a bylo jej dostatek,
zemědělci odstavovali telata narozené v zimě a letní prodávali, prohlašovali, ţe zimní lépe rostou a jsou
zdravější. V několika rodinách bylo zvykem, ţe manţelka měla mandát k vaření, ale neměla právo dělit
maso, to náleţelo přednostovi domácnosti, byl to obřad, kdyţ dělil maso osmi synům. Jablka se do
moštáren neprodávala, velké mnoţství se jich spotřebovalo, na podzimním jídelníčku byl často točený
štrůdl a švestkové knedlíky, točený štrůdl s hodně jablky nakrájenými na tenké plátky a s mákem, byla
pochoutka. Švestkové knedlíky byly často a velmi oblíbené, byla o nich gramofonová deska:
„Švestkové knedlíky, ty já mám tolik rád, kdyţ je mám k obědu, dám si je čtyřikrát, švestkové knedlíky,
ty já bych neměnil, kdybych se oţenil, ty já bych neměnil za celý svět.“
Z jablek se sušily kříţaly. Uskladňování na zimu bylo obtíţné, skladovat jablka ve sklepě, kde byly
uskladněné brambory, nebylo vhodné, ztrácely chuť. Plané hrušky se nechaly uhniličet a potom se sušily,
nejlépe v peci, po upečení chleba. Suché se strouhaly na pracharandu, na posypání škubánek. O
výhodách a nevýhodách jara a podzimu pro ţenichy jsem v minulosti psal a jenom upřesňuji. Jarní
procházky v přírodě v neděli odpoledne byly neopakovatelné, ale při pohledu na dvůr, došel ţenich
k závěru, ţe pohoštění bude chudší. Dobrá hospodyně vyřadila z chovu kvočny, které málo nesly. Ţenich,
který vydrţel chodit do podzimu, nelitoval procházky v přírodě, část zkazilo horší počasí, ale pohoštění
bylo na vysoké úrovni, začínalo se nadívanými kuřátky a pokračovalo se do zlatova upečenou husičkou
nebo kachnou. V minulosti začal mládenec chodit „k nim“, kdyţ byla známost váţná a svatba na spadnutí.
České mámy prosazovaly zákon „Nejdříve je kostel a potom je postel“. V dnešní uspěchané době dochází
ţenich do rodiny k celému zaopatření, na stravu i nocleh. Zákon Českých matek je neproveditelný, milenci
po několika letech souţití získají šarţi, přítel a přítelkyně a postele by v bytě zbytečně překáţely. Na konec
tohoto povídání uvádím fakta o tom, jak přibýváme. Porovnal jsem dvě fotografie hasičů, první a nejstarší
je z roku 1933 a druhá z roku 1970. Na první je patnáct chlapů, ani jeden netrpí nadváhou na druhé
fotografii z roku 1970 je sedmnáct chlapů a polovina z nich nosí zatíţení nadbytečných kilogramů.
Jan Doubek, Vračkovice

POZVÁNKA……POZVÁNKA…..POZVÁNKA..
„ Mikulášské kafíčko“
Datum:
Akce:
Místo:
Čas:
Program:
Kdo je zván:

6. 12. 2009
Dětská mše sv. + posezení u kávy
kostel sv. Petra a Pavla + školní jídelna
11.00 hod
Dětská mše svatá s návštěvou sv.Mikuláše,
následné posezení u kafíčka
Kaţdý, kdo má dobrou vůli, děti, mámy, taťkové, babičky i dědové.
„Kafíčko popijeme, s dětmi zazpíváme,
nebudete sami, to Vám slibujeme……..“
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ţivotní jubileum
v listopadu oslaví…
11.11.2009
12.11.2009
21.11.2009
22.11.2009
23.11.2009
24.11.2009
27.11.2009

Dne 11. listopadu 2009 si připomeneme smutné
10. výročí úmrtí pana Karla
Nováka z Načeradce.
S láskou vzpomíná manţelka a
dcery s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Marie Růţková
Zdiměřice
80 let
Stanislava Zemanová
Horní Lhota 85 let
Květoslava Šimonová
Načeradec
85 let
František Kučera
Vračkovice
75 let
Emilie Heřmánková
Dolní Lhota 85 let
Boţena Jirecová
Daměnice
75 let
Vladimír Ctibor
Horní Lhota 75 let

104 let se jiţ nedoţil nejstarší občan
naší obce Jan Kulich. Narodil se 27.
listopadu 1905. Většinu ţivota proţil
v Praze. Jako důchodce se vrátil do
Načeradce. Měl rád přírodu, sport,
kulturu. S kaţdým vycházel pro svou mírnou
povahu v dobrém. Zemřel 1. 10. 2009.
V tomto dušičkovém čase vzpomeňme i na p.
Jana Kulicha.

Poděkování
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Blahopřejeme….

Jak asi mnozí víte, proběhla v našem
kostele sv. Petra a Pavla v Načeradci obnova
vnitřních omítek a výmalba velkého kostela.
Je to dílo velké a vyţádalo si velké finanční
náklady a taktéţ velké nasazení dobrovolníků,
především při závěrečném úklidu kostela.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
několika našim farníkům a především
občanskému sdruţení Kamarádi Načeradce a
SDH Načeradec za jejich obrovské nasazení
pro tuto akci. Bez Vaší pomoci bychom to
nezvládli. V neposlední řadě chci poděkovat
panu Petru Stehlíkovi, majiteli úklidové firmy a
jeho rodině. Tato spolupráce nám všem
ušetřila nemalé prostředky a dala nám
moţnost v neděli 18. 10. proţít po mnoha
letech velkou radost z 1. svatého přijímání
našich dětí, které proběhlo v krásném, čistém
kostele naplněném mnoha šťastnými lidmi.
Věřím, ţe tato zkušenost nás ještě víc
sblíţí a krásný obnovený Boţí dům se stane
také nepřehlédnutelnou výzvou k obnovení
našeho vnitra, našich srdcí a mysli. Ještě
jednou upřímné Pán Bůh zaplať a odměň dary
časnými i věčnými.
Váš P. Marcel

Informace
Sbor pro občanské záleţitosti stále navštěvuje
občany k jejich ţivotnímu výročí nebo výročí
svatby. Jelikoţ nám nejsou dostupné informace
ohledně dne výročí svatby, ţádáme Vás o
spolupráci.

Vzpomínka
17. listopadu 2009 uplyne 30
let od chvíle, kdy se zastavilo
srdce
dobrého
manţela
a
starostlivého táty Ladislava Brázy.
Zemřel ve věku 37 roků. Byl to
den, kdy nebylo třeba ani chlapovi za slzu
se stydět. Zahynul tragicky při dopravní
nehodě cestou na brigádu stavby školy
pro nejmenší. Zesnulý byl hasičem tělem i
duší, strojníkem hasičského sboru ve
Vračkovicích,
okrskovým
strojníkem
v Načeradci,
místopředsedou
MNV,
členem mysliveckého sdruţení, ale
především dobrým, pracovitým, ochotným
člověkem a kamarádem.
Slávo, hasiči z Vračkovic a okolí,
ale také všichni, kteří Tě znali, Ti děkují,
vzpomínají
a
nikdy
na
Tebe
nezapomenou.
ČEST TVOJÍ PAMÁTCE!

Za obsah odpovídá rada obce.
Neodpovídá za formulace autorů.
Sestavili: Ing. Jiří Jelínek, Martina Švecová
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