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informační zpravodaj OÚ Načeradec

Prosinec 2009

Vážení spoluobčané,
vánoční doba se blíží rychlými kroky, ale než zaklepe na dveře, je tu
doba adventní, čas předvánoční, čas tajemství, čas očekávání, čas, kdy
se každý snaží druhého překvapit a potěšit.
My dospělí se snažíme splnit sny a přání těch nejmenších. Ať není
tato předvánoční doba prodchnuta shonem, spěchem a nervozitou, ale
klidem, pokojem a láskou.
Příjemné prožití vánočních svátků Vám přejí zastupitelé a zaměstnanci obce.

OBEC NAČERADEC VÁS ZVE NA VÁNOČNÍ PROGRAM:
12. 12. 2009
10,00 h
VÁNOČNÍ TRHY V NAČERADCI
Pořádá Obec Načeradec ve spolupráci s o. s. Kamarádi Načeradce
14,00 h
ADVENTNÍ KONCERT v kostele sv. Petra a Pavla
Účinkují studenti a absolventi hudebních tříd Gymnázia Jana Nerudy Praha
Kostel sv. Petra a Pavla v Načeradci
24. 12. 2009
15,30 h
VÁNOČNÍ KOLEDY v podání Dechového kvintetu z Lukavce
16,00 h
DĚTSKÁ MŠE SVATÁ „Jak to tenkrát začalo v Betlémě“
27.12.2009
11,00 h
MŠE SVATÁ SE ZPĚVY VÁNOČNÍCH KOLED
- Klub Ráchel Vlašim
2.1.2010
15,00 h
VÁNOČNÍ KONCERT Podblanického smíšeného sboru a
orchestru. Zazní zde Vánoční mše J. J. Ryby „Hej Mistře“.

Z jednání rady obce
v listopadu 2009

Městyse Lukavec – provozování vodovodu
pro veřejnou potřebu v Dolní Lhotě v
majetku obce Načeradec
- zápis z konkursního řízení na místo
ředitele ZŠ a MŠ v Načeradci
Rada obce schvaluje:
- dodatek k mandátní smlouvě se Stavební
poradnou České Budějovice – termíny
plnění výběrového řízení na dodavatele
stavby ČOV a kanalizace Načeradec
- přijetí kniţních darů pro Střediskovou
knihovnu Načeradec
- Rozhodnutí zadavatele o vyhodnocení
kvalifikace zájemců o stavbu ČOV a
Načeradec
- umístění měřiče rychlosti s proměnlivým
nápisem z dotace Středočeského kraje na
silnici II/150 od Horní Lhoty
- program jednání zastupitelstva obce
Načeradec dne 17.12.2009 od 18 hodin ve
školní jídelně v Načeradci
Rada obce ukládá starostovi:
- podepsat předávací protokol o výpůjčce
nádob na separovaný odpad od EKOKOMu
- podepsat Smlouvu se Středočeským
krajem na dotaci na ukazatel rychlosti
z Fondu
dopravně
bezpečnostních
opatření na silnicích Středočeského kraje
- jmenovat ředitelem ZŠ a MŠ Načeradec
Ing. Bc. Janu Beránkovou
Rada obce ukládá místostarostovi:
- označení
objektů
(kříţky,
kapličky,
zvoničky) v mapách k projektu „Kulturní
dědictví Posázaví“

Rada obce bere na vědomí:
- výjimku Krajského úřadu Středočeského
kraje, z ochranných podmínek zvláště
chráněných ţivočichů (ropucha obecná)
při realizaci záměru „Revitalizace lokality
v Zálesí a obnova malé vodní nádrţe“
- inspekční zprávu České školní inspekce a
protokol z inspekční činnosti v ZŠ a MŠ
dne 15. - 16. září 2009
- stanovení místní úpravy provozu na
pozemních
komunikacích
Městského
úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního
hospodářství, v obcích Načeradec,
Pravětice, Slavětín a Horní Lhota a
souhlas s umístěním dopravních značek
- oznámení EKO-KOMu o provedení
kontroly plnění „Smlouvy o zajištění
zpětného odběru“
za rok 2008 a 2009
- oznámení Státní fond ţivotního prostředí
ČR o kontrole zadávací dokumentace v
moţnosti pokračování stanovených cílů
dle ţádosti – stavba „ČOV a kanalizace
Načeradec
- oznámení EKOSA Trhový Štěpánov o
nákupu vozidla pro přepravu kontejnerů a
nákup kontejnerů na biologický odpad,
který lze bezplatně zapůjčit
- oznámení Stavební poradny České
Budějovice
o
uveřejnění
zakázky
„Kanalizace a ČOV Načeradec“ v
Informačním systému veřejných zakázek
- informace Finančního úřadu Vlašim k dani
z nemovitosti pro rok 2010
- rozhodnutí Městského úřadu Vlašim,
odboru ţivotního prostředí, a vydání
povolení nakládání s povrchovými vodami
– k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových,
a
vydání
stavebního
povolení stavby vodního díla „Kanalizace
a ČOV Načeradec“ - oznámení veřejnou
vyhláškou
- rozpočet Svazku obcí BENE-BUS na rok
2010
- návrh rozpočtu Svazku obcí
EKOSO
Trhový Štěpánov na rok 2010
- oznámení Městského úřadu Vlašim,
odboru výstavby, o jednání k návrhu
územního plánu Městyse Louňovice pod
Blaníkem
- oznámení Krajského úřadu Středočeského
kraje o obnovení vodoprávního řízení

Ing. Jiří Jelínek, starosta

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
NAČERADEC

se uskuteční
ve čtvrtek 17.12.2009 od 18,00 hod ve školní
jídelně v Načeradci.

SRDEČNĚ ZVEME NAŠE OBČANY

Středisková knihovna oznamuje,
ţe v době Vánoc od 21.12. 2009 do 3.1.2010
bude zavřeno z důvodu čerpání dovolené.
Čtenářské poplatky na rok 2010 zůstávají ve
stejné výši: děti a důchodci 10,- Kč,
dospělí
20,- Kč.
Všem svým čtenářům přeji hezké vánoce a
šťastný rok 2010.
Jana Lapáčková

2

Život farnosti v uplynulém liturgickém roce
Ukončili jsme slavností Jeţíše Krista, krále nebe i země liturgický rok a to je pro mne příleţitost
k bilancování podobnému konci roku občanskému, který přijde za nějaký ten měsíc. A byl to rok krásný a
poţehnaný po mnoha stránkách. Jako první bych zmínil vnitřní ţivot komunity křesťanů katolíků
v Načeradci a přilehlých obcích a osadách. Duchovní ţivot se stabilizoval a po malých krůčcích postupoval
kupředu. Především práce s dětmi, ať uţ to bylo v rámci vyučování náboţenství ve škole, dětské mše
svaté, společné záţitky v přírodě při kříţové cestě u Načeradce, nebo příprava adventního věnce dětmi od
pořízení chvojí, pro které jsme společně došli, aţ po zhotovení tohoto symbolu adventu dětmi.
V neposlední řadě krásné a obohacující víkendové setkání dětí na faře v Zdislavicích. To všechno mně
osobně naplňuje velkou radostí z krásného, radostného a ţivotaschopného společenství. A myslím, ţe
nejsem sám, koho tato zkušenost povzbuzuje k další práci, kterou neděláme jenom sami pro sebe ale pro
celou občanskou společnost. Protoţe dobře vychované a formované dítě je poţehnáním pro kaţdého. Je
to jak zajisté mnozí víte běh na dlouhou trať a člověk není nikdy dost a úplně dokonalý. Ale chceme
v trpělivosti se sebou samými i těmi, kteří jsou nám svěření kráčet dál a pracovat na svém zdokonalení.
Chci poděkovat všem spolupracovníkům za nasazení pro toto dílo. Pán Bůh odplať potřebnými milostmi!
Farní společenství absolvovalo také dvě poutě. Tradičně v květnu na Svaté hoře u Příbrami jsme prosili
ve společenství celé arcidiecéze za nová povolání ke kněţství a zasvěcenému ţivotu. Druhá pouť na
Lomec byla skutečně krásným záţitkem společenství farnosti. Prohlídka Římova a Hluboké byla krásným
doplňkem.
Pokud mám sledovat časovou posloupnost toho za co chci poděkovat a co mě naplňuje radostí, tak
vzpomenu naše největší fyzicky zhotovené dílo a tím je vyspravení omítek, odhalení fresky a následná
výmalba kostela sv.Petra a Pavla v Načeradci. Bylo to dílo velké jak pohledově tak finančně. Jiţ v minulém
čísle jsem projevil svou vděčnost těm, kteří
přišli pomoci při úklidu po malování, a nyní
bych chtěl zdůraznit, ţe nezapomínáme ani na
obec Načeradec, která vzala na sebe největší
díl odpovědnosti za koordinaci činností
potřebných ke zdárnému dokončení tohoto
díla, ať uţ se jedná o administrativu dotace na
památkovou zónu a administrativu opravy díla,
nebo nezanedbatelný příspěvek na pokrytí
nákladů spojených se zhotovením tohoto díla.
Je to taktéţ krásné svědectví o tom, jak
obecnímu zastupitelstvu leţí na srdci
záleţitosti všech občanů obce, tedy i těch
pokřtěných. Děláme to pro sebe a naše blízké.
Kostel patří načeradským farníkům, i kdyţ
mnozí na to zapomínají. O to víc si cením
obrovského nasazení obecního úřadu, který
v této věci velmi dobře zastupoval své občanymnohé naše zapomětlivé farníky. Mnohokrát
děkuji jménem svým i mnoha dalších farníků.
Pán Bůh vám to odplať!
Právě zdárné dokončení tohoto díla, nám
umoţnilo slavit nejhezčí slavnost liturgického
roku- první svaté přijímání našich čtyř dětí. Pro
mě to byl nejhezčí záţitek a vrchol mého
dosavadního působení v Načeradci. Tento
liturgický rok byl skutečně bohatý a plodný.
Vyjadřuji své radostné a upřímné Pán Bůh
zaplať a věčným ţivotem vynahraď všem, kteří
k jeho zdárnosti přispěli.
Přeji všem krásné, poţehnané a
milostiplné vánoční svátky!
P. Marcel
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SPORT
Fotbalový podzim 2009
TJ Blaník Načeradec
V soutěţi má oddíl pouze druţstvo muţů, které hraje druhý rok IV. třídu na okrese Benešov. Po
přestupu ze III. třídy okresu Pelhřimov se rychlý postup nekonal. Tým začal hrát letos pod novým
realizačním vedením, bez dvou loňských hráčských opor Petra Pavelky (hostování v Kondraci) a Lukáše
Vítka (zranění). V zápasech začali nastupovat bývalý dorostenci a nejčastěji nastoupili v sestavě (počet
zápasů/góly):

Holý Tomáš (12/2)
Bednář Michal (13/0)

Kaltounek František
Bednář Zdeněk (12/10)
(11/6)
Pavelka Michal (12/3)
Dudek Ivo (10/3)
Soukup Ondřej (8/0)
Rambousek Michal (13/8)
Tichý Michal (12/21 inkasovaných)

Podzimní výsledky:
1.kolo Čechtice B - Blaník Načeradec
2. kolo Blaník Načeradec – Trh. Štěpánov B
3. kolo Pravonín B - Blaník Načeradec
4. kolo Blaník Načeradec - Keblov
5. kolo Louňovice pod Bl. B - Bl. Načeradec
6. kolo Blaník Načeradec - Kamberk
7. kolo Vracovice - Blaník Načeradec
8. kolo Blaník Načeradec - Dolní Kralovice B
9. kolo Zdislavice B - Blaník Načeradec
10.kolo Hulice - Blaník Načeradec
11.kolo Blaník Načeradec – Libouň
12.kolo Miřetice B - Blaník Načeradec
13.kolo Blaník Načeradec – Křivsoudov B

1:5
2:3
2:1
0:2
0:2
5:3
1:5
4:3
0:3
0:3
1:2
2:3
3:0

Jako náhradníci se do hry zapojili: Brázda Karel
(10/1), Jelínek Václav (8/4), Chomát Martin (6/0),
Pejša Václav (2/0), Rambousek Martin (1/0), Truxa
Lukáš (2/0), Zídek Jaroslav (4/0)
Chceme poděkovat za přízeň diváků, kteří neztratili
zájem o fotbal, který kluci hrají, popřát jim hodně zdraví a
vánoční pohody, hezký vstup do nového roku 2010 a na
jaře hezké fotbalové záţitky a fotbalistům drţte palce, ať
se postup podaří.

Zamrzla Jan (12/0)
Jelínek Josef (13/2)

Tabulka - IV. třída podzim 2009
1.

Trhový Štěpánov B

48:15

33

2.

FC Libouň

37:19

28

3.

Zdislavice B

30:18

28

4.

Keblov

49:27

27

5.

Blaník Načeradec

40:21

27

6.

Kamberk

28:31

20

7.

Hulice

35:29

19

8.

Dolní Kralovice B

31:26

19

9.

Miřetice B

32:27

18

10.

Pravonín B

26:28

18

11.

Křivsoudov B

27:43

13

12.

Louňovice pod Bl. B

13:37

9

13.

Vracovice

13:40

8

14.

Čechtice B

17:63

1

Výbor TJ Blaník Načeradec

Více informací na www.blaniknaceradec.banda.cz
TJ Blaník Načeradec, volejbalový oddíl
Vás srdečně zve na
NOVOROČNÍ TURNAJ VE VOLEJBALE TROJIC
KDY

2. ledna 2010

KDE tělocvična ZŠ Načeradec
STARTOVNÉ
30 Kč za tým
Informace tel. č. 732449978

4

ZAČÁTEK

13,00 hodin

SK Načeradec
Muži SK začali podzimní sezónu ve III. třídě velmi dobře a
Tabulka III. třída podzim 2009
prvních 6 kol bylo z naší strany opravdu výborných, hráli jsme
atraktivní útočný fotbal, 5x jsme zvítězili, 1x remizovali a usadili
1.
Popovice
48: 22
26
se na čele tabulky. Zlom nastal v domácím zápase
2.
Ratměřice
35: 30
25
s D.Kralovicemi, kdyţ jsme v samém závěru po hrubých
3.
SK Načeradec
32: 22
23
chybách zbytečně přišli o vedení 3:1. Ve zbývajících 7 kolech
4.
D.Kralovice
29: 25
21
jsme špatnými výkony dostali sami sebe pod tlak. Pouze 1x
5.
Velíš
30: 27
21
jsme zvítězili, 4x remizovali a poslední 2 zápasy jsme nezvládli
6.
Křivsoudov
33: 32
21
vůbec a 2x okusili hořkost poráţky, čímţ jsme samozřejmě
7.
Postupice
48: 37
20
přišli o vedení v tabulce. Doplatili jsme na úzký kádr hráčů
(protoţe se nám bohuţel nevyhýbala zranění). Několik zápasů
8.
Bílkovice
24: 27
19
jsme ztratili díky individuálním chybám a špatné obranné
9.
Libeţ
27: 26
18
činnosti. V závěru podzimu jsme přestali dávat i branky.
10.
Kondrac B
26: 30
16
Nakonec nám v polovině sezóny patří 3. místo, s deficitem 3
11.
Tichonice
25: 26
15
bodů na vedoucí Popovice. Nebýt 9(!) bodů odevzdaných na
12.
Louňovice p.Bl.
26: 31
15
„domácím“ hřišti, bylo by hodnocení optimističtější. Závěrem si
13.
Nesper. Lhota
24: 50
10
zde opět musíme povzdychnout nad částkou 1 200,- Kč, kterou
14.
Jankov
21:
43
6
platíme za kaţdý zápas oddílu TJ Blaník Načeradec za
pronájem kabin a údrţbu obecního hřiště. Částka je to opravdu velmi, velmi vysoká, ale třeba se jednou
změní vedení a oba oddíly začnou spolupracovat a v Načeradci se bude hrát i něco víc, ale to je asi jen
utopie. Všem přejeme v roce 2010 hlavně hodně zdraví!
Přípravka SK se nám hodnotí podstatně lépe.
Tabulka přípravka - OP Benešov podzim 2009
V minulé sezóně kluci postoupili do okresního přeboru,
1.
Benešov A
81: 4
25
coţ je nejvyšší soutěţ pro přípravky. Před sezónou
2.
SK
Načeradec
31:
5
23
k nám z Blaníku přestoupili za 4000,- Kč Starec a Švec
3.
GR. Vlašim A
66: 9
21
a muţstvo bylo zdarma doplněno čtyřmi hostujícími
hráči z Košetic, Lukavce a Velké Chyšky. Povedlo se
4.
Sedlec-Prčice
34: 26
16
nám dát dohromady opravdu silný tým, který ze 20-ti
5.
Benešov B
34: 16
14
zápasů prohrál pouze na silně obsazeném turnaji
6.
FK Bílkovice
28: 38
12
v Táboře s Milevskem (1:0) a v přátelském utkání
7.
Votice
19: 44
9
v Jihlavě (2:1), kde se hrálo za hustého sněţení!
8.
Týnec n/Sáz.
8: 54
4
V Táboře byl Tomáš Postřihač vyhlášen nejlepším
9.
GR. Vlašim B
11: 71
4
hráčem turnaje. Po polovině soutěţe je naše přípravka
10.
Nespeky
4: 49
2
na 2.místě tabulky, kdyţ kluci ztratili body pouze za dvě
remízy s Benešovem „A“ a „B“ . Přitom v domácím zápase s Benešovem „A“ jsme nastřelili 2x tyč a s Btýmem nám domácí rozhodčí neuznal regulérní branku. Dokázali jsme se vklínit mezi týmy z velkých měst,
které mají obrovskou moţnost výběru hráčů. Nic ovšem není zadarmo, jiţ dva a půl roku naši mladí
fotbalisté poctivě 2x týdně trénují a výsledky se dostavují. Z kmenových hráčů SK nastupují: Šonský,
Starec, Hlinský, Zvára, Křemen, Švec, Belada, Truxa a Postřihač. Za odměnu jsme kluky přihlásili na
turnaje do Říčan, Vlašimi, Zruče a Sezimova Ústí. V lednu si naše přípravka změří síly v přátelském
zápase na Spartě a zúčastníme se i dalších turnajů. Kluci jen tak dál!
Za SK Načeradec - Ing. Petr Postřihač a Marián Grohmann

Více informací na www.sknaceradec.webnode.cz
V ZŠ Načeradec probíhá SBĚR PAPÍRU.
Papír (ne kartonový) můžete odevzdat pod schodištěm u školní jídelny do 7. prosince 2009. Další
informace podá pí uč. Zhorná (školní družina), u které nahlaste odevzdané množství.

Sdruţení Blaník Načeradec
Ochotníci Načeradec děkují všem divákům listopadové premiéry hudební komedie Rudolfa Trinnera
Agentura Drahoušek za podporu a potlesk, který provázel obě představení. Váš smích byl pro nás velkou
odměnou za tříměsíční intenzivní práci. Těšíme se na další setkání
Michaela Vlasáková
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VZPOMÍNKA
27. prosince 2009 uplyne 20 roků ode dne, kdy zemřel na
následky zranění pan Antonín Konopišťský, děkan farnosti
v Načeradci. Rodák z Velíše nastoupil do Načeradce v roce
1937 jako administrátor farnosti ve věku 27 roků. Prvé jeho
rozhodnutí byla jednotná trasa pohřebních průvodů. Všichni
předchůdci určovali trasu podle majetku, bohatší přes
náměstí, chudší Karlovskou ulicí. Ta se v zimních měsících
neudrţovala. Většina rakví se tehdy nosila na ramennou. Bylo
to velmi obtíţné a jednotnou trasu přes náměstí občané
uvítali. Byl prvým knězem, který na faře nehospodařil. Pan
děkan Strnad měl pár koní, kočího a sluţebnou.
Pan děkan Bareš měl menší hospodářství.
Pracovala na něm jeho matka a bratr.
Antonín Konopišťský a arcibiskup Tomášek v Načeradci
Jezdili s kravským potahem. Často vzpomínal na prvé plnění svého úkolu. Přišel pěšky do Vračkovic
zaopatřit babičku Čechotovou. Byl velice schopný fotoamatér. Nezkazil ţádnou legraci. Jeho karikatury
se těšily z velkého zájmu občanů. Jeho dobrý poměr ke všem vrstvám obyvatel byl oceněn velkou
návštěvou kostela. Byl dobrým hudebníkem a zaloţil pěvecký sbor – ţenský, muţský a dětský.
V muţském pěveckém sboru zpívali muţi z Načeradce, Pravětic, Horní Lhoty a Vračkovic. Za svého
působení získal v Načeradci povýšení na děkana a později na arciděkana.
Svět odplácí špatně. Za 52 roků působení v Načeradci vykonával pan děkan mnoho dobrého,
s kaţdým promluvil, nikoho neurazil a všichni na něho v dobrém vzpomínají s politováním, ţe tak
surový odchod ze světa rukou vraha si nezaslouţil.
Obecní úřad Načeradec

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ţivotní jubileum v prosinci oslaví…
11.12.2009
13.12.2009
15.12.2009
17.12.2009
20.12.2009
25.12.2009

Řísnice
Olešná
Načeradec
Mraviště
Olešná
Horní Lhota

Jan Svoboda
Marie Starcová
Anna Fišerová
Věra Polívková
Eva Matušková
Jindřich Novotný

70 let
70 let
70 let
80 let
70 let
85 let
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Blahopřejeme….
Narození

Úmrtí

31.10.2009 Viktorie Ţampachová, Daměnice

25.11.2009 Antonín Křemen Načeradec

Myslivecké sdružení Načeradec Vás srdečně zve na tradiční

Mysliveckou zábavu

Kdy – 25.12.2009
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.
Za obsah odpovídá rada obce.
Neodpovídá za formulace autorů.
Sestavili: Ing. Jiří Jelínek, Martina Švecová

