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Rok 2011
Vstoupili jsme do 2. desetiletí jednadvacátého století. Každý z nás si říká: „Jaký bude začínající
rok? Čeho bychom chtěli dosáhnout? Bude nám nadále sloužit zdraví? Budou naše rodiny šťastné
a spokojené?“ Přání, která s nástupem nového roku vyslovujeme, právě o tomto hovoří. Mnohá
přání jsme schopni plnit vlastním přičiněním, ale některé situace, do kterých se dostaneme,
musíme pokorně přijmout. Přeji Vám všem, vážení spoluobčané, ať si každý z Vás za rok může
říci: „Byl to dobrý rok, jsem spokojený a šťastný.“
Co tvrdí numerologové?
„S novým rokem 2011 přejdeme do vibrací čísla 4.“
Čtyřka je symbolem stability a zároveň pružnosti. Přináší schopnost pokládat základy novému,
pro nové je však mnohdy nutné vytvořit místo tím, že nejprve zboříme staré. V novém roce
začneme realizovat své sny a přání z předchozího roku. Budeme již vědět, že všechno, co
tvoříme, je v souladu s přáním našich srdcí, že kráčíme po Cestě, kterou jsme si kdysi zvolili, která
byla dlouhá, ale úspěšná. Začneme přinášet Nebe na Zemi, začneme tvořit Ráj na Zemi. Budeme
si vědomi vlastní zodpovědnosti za toto tvoření, a protože jsme součástí velkého kolektivu,
převezmeme zároveň odpovědnost kolektivní. Začneme tvořit základy nové budoucnosti, ve které
budou žít naše děti. Proto s nimi nezapomeňme spolupracovat a naslouchat všemu, co nám
sdělují. Jsou to velmi vyspělé bytosti, které nás přichází učit a sdělit důležité poselství o potřebě
žít svobodně, žít v Lásce.
Astroložka Dagmar Kludská už nahlédla do karet, aby zjistila, co nás čeká. Končí rok tygra a
začne
rok
zajíce.
Takže
prý
vášně
v
něm
budou
hrát
zásadní
roli.
"A proto varuji, pozor na nevěry, bude jich víc než dost. A také nás čeká rok rozmnožovací. Mnoho
žen otěhotní. Rok 2011 bude zřejmě o chlup přívětivější," tvrdí Dagmar Kludská.
Co nového pro astronomy?
S novým rokem přišlo částečné zatmění Slunce. Nastalo 4. ledna krátce po rozbřesku a bylo ho
tedy možné pozorovat nízko nad jihovýchodním obzorem v celém rozsahu. Šlo o největší
částečné zatmění v České republice po osmi letech a nejvýraznější svého druhu až do roku 2026.
Jana Rozkošná, starostka obce

PF 2011
Lásku od milovaných,
přátelství od přátel,
větu od těch, kterých si vážíte,
k tomu kapičku štěstí a
moře zdraví v novém roce 2011
přeje Obecní úřad Načeradec
Z JEDNÁNÍ RADY OBCE V PROSINCI 2010
Během prosince se konaly 2 schůze rady obce – 2. 12. 2010 a 13. 12.2010
Rada obce schválila:
 navýšení pracovní pozice obecního úřadu o jedno místo - lesní pracovník. Lesním pracovníkem bude
Ing. Michal Král, pracovní poměr na dobu neurčitou, 3 měsíce zkušební doba.
 poţádat o tyto dotace:
pro čerpání z fondů Středočeského kraje:
Fond rozvoje obcí a měst – opravy hasičských zbrojnic – Slavětín, Načeradec, Pravětice a
Daměnice. Marián Grohman vypracuje rozpočet a technické zprávy.
Fond kultury – na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí v Načeradci
Fond na hasiče – převod jednoho hasičského auta
Fond sportu – dotaci vyuţít pro novou podlahovou krytinu v tělocvičně.
 dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Načeradec. Základní škola a
mateřská škola Načeradec je oprávněna investičně nakládat se svěřeným majetkem.
 směrnici k provedení inventury.
Rada obce jmenovala:
 inventarizační komisi – Hlinský Antonín, Koubíková Jaroslava, RNDr. Smrţ Antonín.
Rada obce určila:
 na základě opatrovnictví pro pí Blaţkovou, Horní Lhota, aby tuto činnost vykonávala místostarostka
obce Ing. Krejčová Blanka.
 zástupce pro pozemkové úpravy v k.ú. Pravětice starostku Janu Rozkošnou.
Rada obce navrhla:
 doplnění programu zastupitelstva obce – Změna obecně závazné vyhlášky č. 3/2007. Navrhuje
navýšení sazby poplatku na 450 Kč v čl. 4.
 aby se majitelé stavebních parcel vyzvali k zaplacení přípojek, a to do 31.1.2011. Jedná se o majitele
stavebních parcel v k.ú. Načeradec, oblast Vinohrad, II. etapa.
Mimo jiné rada obce:
- Seznámila se se sdělením Pozemkového fondu ČR o bezplatném převodu pozemků p.č. KN 801/13 a p.č.
KN 802/7 v k.ú.Načeradec (bývalá skládka u cihelny).
- Vzala na vědomí rozpočet pro Pečovatelskou sluţbu Benešov na rok 2011 ve výši 276 tis.Kč.
- Vzala na vědomí vyjádření Správy a údrţby silnic Benešov k ţádosti o rozšíření silnice č. II/127 v obci
Načeradec - nesouhlasné vyjádření.
Jana Rozkošná, starostka

ODPADY V OBCI
Obec Načeradec ţádá občany, aby do kontejnerů na domovní a hřbitovní odpad neodkládali
pneumatiky, lednice, mrazničky, monitory, počítače, barvy, laky, ředidla a jim podobné chemikálie. Tento
odpad je zařazen mezi nebezpečný a je nutné ho ručně vytřídit. Tato skutečnost je na skládce ohodnocena
finančně a cena narůstá aţ o jednu polovinu. Obec a sami občané platí za svoz a skladování nemalé
finanční prostředky. Pokud někteří nerespektují třídění odpadu, doplácíme na to všichni. Svoz
nebezpečného odpadu zajišťuje obec zpravidla 2x ročně. Svoz tříděných odpadů – skla, kartonů, papíru
nebo PET lahví je zajištěn dle potřeby ze speciálních kontejnerů.
Je jen na nás, jak se s odpady vypořádáme.
Ing. Blanka Krejčová, místostarostka
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VÝPIS USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NAČERADEC
DNE 20.12.2010
Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo tato usnesení č.:
23/2010: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje jednací řád zastupitelstva obce včetně schválených
pozměňovacích návrhů.
24/2010: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje rozpočet obce Načeradec pro rok 2011.
25/2010: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2010 obce Načeradec.
26/2010: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním
poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů. Platnost od 1.1.2011. Dochází k navýšení poplatku na 450 Kč.
27/2010: Zastupitelstvo obce Načeradec souhlasí se změnou katastrální hranice tak, jak je navrţena, aby
celé těleso komunikace spadalo do k.ú. Horní Lhota, tedy parcely: k.ú. Olešná, p.č. 669, k.ú. Načeradec,
p.č. 1770 a k.ú. Vračkovice p.č. 721, 719 a 718 by přešly ze sousedních k.ú. do k.ú. Horní Lhota. Všechna
uvedená katastrální území spadají pod stejnou obec, pod obec Načeradec. Obec Načeradec je vlastníkem
parcel v k.ú. Vračkovice p.č. 718 a 719.
28/2010: Zastupitelstvo obce Načeradec schvaluje vyvěsit záměr obce na směnu pozemků v k.ú.
Načeradec, části pozemku p.č. PK 208 ve vlastnictví Jany Vejnarové, Benešov za část pozemku p.č. PK
210/23 a p.č. PK 210/1 ve vlastnictví obce Načeradec v k.ú. Načeradec.
29/2010: Zastupitelstvo obce Načeradec určuje zástupce za obec při jednání pozemkových úprav v Horní
Lhotě Ing. Jiřího Jelínka, zastupitele obce Načeradec.
30/2010: Zastupitelstvo obce Načeradec ukládá radě obce, aby pozastavení prodeje parcel bylo ukončeno
maximálně do příštího jednání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo ukládá radě obce podat bliţší informace.
31/2010: Zastupitelstvo obce ukládá radě obce zadat studii na rekonstrukci náměstí v Načeradci a na
rekonstrukci obecní budovy - škola v Horní Lhotě.
Jana Rozkošná, starostka, Ing. Blanka Krejčová, místostarostka

UŽITEČNÁ INFORMACE
1)
Zimní údrţbu v letošní sezóně provádějí tyto firmy:
Agrodruţstvo Načeradec – místní komunikace v Načeradci, ve Vračkovicích, komunikace po výstavbě
kanalizace (SÚS Benešov letos údrţbu těchto komunikací neprovádí)
Recta Načeradec – místní komunikace v Načeradci na Podolí, ve Slavětíně, silnici Horní Lhota - Slavětín
Pohorský Pravětice - místní komunikace v Pravěticích, Daměnicích, Bozejnách
Obec Smilovy Hory - místní komunikace v Řísnici, Zdiměřicích
2)
Informace o stavbě kanalizace a ČOV
Stavba kanalizace a ČOV bude po novém roce pokračovat takto:
Od 4.ledna 2011 bude pokračovat výstavba kanalizace ulicí U Školky přes lhoteckou silnici k bytovkám. Od
4.1. do 6.1. bude prováděn překop silnice k bytovkám, vozovka bude částečně uzavřená, provoz bude
veden vţdy jedním směrem. Bude započata výstavba kanalizace v Kučerce, k domům v jiţní části náměstí
– čp.5, 6, 7. Bude pokračovat výstavba Na Podolí.
3)
K vánočnímu programu:
Děkuji všem, kteří se podíleli na bohatém programu vánočních
akcí v obci. Sdruţení Kamarádi za pestré vánoční trhy s
působivým ţivým Betlémem, učitelskému sboru ZŠ a MŠ
Načeradec a Klubu Ráchel za vystoupení při trzích a koncertě v
kostele, dechovému kvintetu pana Musila z Lukavce za vánoční
koncert.
4)
Předvánoční návštěva v domovech důchodců
Kaţdým rokem navštěvoval starosta se spolupracovníky občany
Načeradce umístěné v domovech důchodců. Letos tomu nebylo
jinak. Rozjeli jsme se do Jankova, Sedlce-Prčice, Vlašimi.
Navštívili jsme paní Zemanovou
z Horní Lhoty,
Jarušku
Krejčovou, paní Marii Kotkovou z Načeradce. A ještě jednoho
pána. Poznáte ho na fotografii?
Jana Rozkošná, starostka
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NOVÁ PRAVIDLA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, KOMÍNŮ, KOUŘOVODŮ A SPOTŘEBIČŮ
PALIV OD 1.1.2011
Vláda ČR vydala k provedení platného zákona o poţární ochraně nařízení vlády č.91/2010 Sb. ze dne
1.3.2010, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.
Nařízení stanoví podmínky poţární bezpečnosti, kontroly, čištění, revize spalinových cest (to jsou komíny,
kouřovody) a vypalování komínů.
Kontrolu a čištění spalinových cest musí provádět odborně způsobilá osoba, kterou je drţitel
ţivnostenského oprávnění v oboru kominictví. Pouze u čištění spalinové cesty spotřebiče na pevná paliva o
výkonu do 50kW, coţ má většina rodinných a rekreačních domů, jeho moţné provádět svépomocí. Čištění
spalinových cest se musí provádět 2x (sezónní provoz kotle) nebo 3x (celoroční provoz kotle) u spotřebičů
na pevné palivo, 3x na kapalné a 1x na plynné palivo ročně. Čištěním se rozumí odstraňování pevných
usazenin na spalinových cestách a na lapači jisker a jejich vybírání v neúčinné výšce komínového
průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Kontrolu komína napojeného na všechny druhy spotřebičů oprávněným kominíkem je nutno provádět 1x
ročně v rodinných i rekreačních objektech (resp. u kotlů do 50kW včetně).
Něco jiného je revize spalinové cesty a kotle. Ty se provádějí vţdy, kdyţ se napojuje spotřebič na nový
komín nebo při úpravě komína, komínovém poţáru či vzniku trhlin na spalinové cestě. Dále se revize
provádí při výměně kotle nebo přechodu na jiné palivo.
Tyto revize mohou provádět jen zkušení vyučení kominíci s praxí, kteří úspěšně absolvovali zkoušku na
revizního technika komínů. Po provedení revize vypracují revizní a technickou zprávu, která se předkládá
ke kolaudaci stavby. Revize se musí nechat udělat i v případě, ţe vyhoří komín či v něm dojde k nějaké
závadě.
Pokud si provozovatel komína nenechá udělat kontrolu, čištění či revizi komína a stane se nehoda, při níţ
vznikne škoda nebo bude ohroţeno zdraví či ţivoty lidí, nese za to plnou zodpovědnost a od pojišťovny
navíc dostane méně peněz. Kontrola plynového kotle se provádí obvykle 1x ročně, u kotle na pevná paliva
to určuje výrobce v návodu k obsluze kotle. U nepouţívaného komínu označeného „Mimo provoz“ se
kontrola neprovádí, ale musí být ústí komína zabezpečeno proti pronikání dešťové vody do komína.
Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění a revizi zjistí nedostatky, které nelze odstranit na
místě, neprodleně to oznámí písemně stavebnímu úřadu (při shledání nedodrţení technických poţadavků
na stavbu) nebo orgánů státního poţárního dozoru (při shledání nedodrţení poţární bezpečnosti). Ceny za
čištění, kontroly a revize spalinových cest a kotlů jsou individuální dle dohody s kominíkem.
Kontakty na kominíky najdete na internetu: www.ckcr.cz
Článek byl převzat z denního tisku.
Pro naši obec jsou nejbliţší kominicí:
Kominictví Smítko, Vilice – Hrnčíře 27, tel. 736647387, email: kominictví.smitko@centrum.cz
Milan Kuric, Pacov, tel. 603204252, 564571258, email: milan.kuric@seznam.cz
Tomáš Pecina, Benešov, tel. 317726035, 777938831, email: pecinat@seznam.cz
Jan Fousek, Pelhřimov, tel. 774061105, 565321711, email: kominictví.novak.fousek@seznam.cz
Kontakty nalezeny na internetových stránkách: www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Remesla/Kominictvi
Připravila: Petra Bartoníčková

Z INFORMACÍ POLICIE ČR
Řídil pod vlivem drogy
Devatenáctiletého řidiče, motorového vozidla VW Vento kontrolovali dne 30. prosince krátce před
půlnocí v ulici Lidická ve Vlašimi místní policisté. Provedli u něj orientační test na drogy. Ve slinách řidiče
zjistili látku Cannabis. Řidič policistům přiznal, ţe v dopoledních hodinách vykouřil jednu cigaretu
marihuany. Po poučení souhlasil s lékařským vyšetřením a odběrem krve nebo moči. V benešovské
nemocnici si to však rozmyslel a lékařskému vyšetření a odběru krve se odmítl podrobit.
Policisté případ zadokumentovali a postoupili k vyřízení do správního řízení. Řidiči hrozí pokuta od
dvaceti pěti do padesáti tisíc korun a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let.
por. Bc. Zuzana Stránská
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MATEŘSKÁ ŠKOLA NAČERADEC
Mikulášská nadílka
V pátek 3.12.2010 nás v MŠ navštívil Mikuláš a čert. Všechny děti
překonaly své obavy z čerta a nakonec řekly nějakou básničku,
nebo zazpívaly písničku. Mikuláš je odměnil dárečkem v podobě
sladkých dobrot. Děkujeme všem, kteří přispěli k obohacení
nadílky.
Vánoční trh
Děkujeme všem, kteří nás podpořili a zakoupili si 4.12.2010 na
vánočním trhu v Načeradci výrobky u našeho stánku, nebo nám
věnovali výrobek k prodeji. Výtěţek z této akce pouţijeme na
zakoupení učebních pomůcek a hraček pro děti.
Divadlo
Ve čtvrtek 9.12.2010 viděli děti vánoční pohádku - "Putování za
vánoční hvězdou", do divadla nikdo jiný nepřišel a tak herci hráli
pouze pro nás. Dětem srozumitelnou formou přiblíţili narození
Jeţíška.
Vánoční besídka
Ve středu 15.12.2010 se uskutečnila v MŠ vánoční besídka, která
se všem líbila. Děti předvedly co se naučily, zatančily, zazpívaly,
přednesly vánoční básně, zahrály scénky a předaly rodičům malé
dárečky, které vyráběly se svými učitelkami.
Vánoční nadílka
Ve čtvrtek 16.12.2010 k nám přišel Jeţíšek. V MŠ byla příjemná
vánoční atmosféra a děti měly opravdu radost a nadšeně
rozbalovaly nové hračky
Hudební vystoupení
V úterý 21.12.2010 jsme byli s dětmi v ZŠ na hudebním
vystoupení, kde zahrály a zazpívaly paní učitelky vánoční koledy.
Děti odcházely s příjemnou vánoční náladou.
Jana Smetanová, Jaroslava Lesinová a Jaroslava Koubíková,
učitelky mateřské školky

Jak rychle čas utíká, si všichni plně uvědomujeme na konci kaţdého kalendářního roku. Najednou se
vracíme zpátky a přemýšlíme, co se nám povedlo, co bychom příště udělali jinak. Ať uţ je to v našem
soukromém ţivotě nebo na pracovišti. Nejinak tomu je i v naší mateřské škole. Máme radost z kaţdé
vydařené akce, z kaţdého úspěchu v naší práci a nejlepší odměnou jsou pro nás spokojené děti i jejich
rodiče.
Od září jsme zahájili provoz na dvou třídách – 1. tř. BERUŠKY, 2. tř. MOTÝLCI. Do
kolektivu
dospělých přišla nová p. uč. Jaroslava Lesinová a p. uklízečka Jaroslava Brázová. Adaptace tedy probíhala
současně u dětí i u dospělých. Po čtyřech měsících školního roku mohu konstatovat, ţe dospělým se
adaptace zdařila a tvoříme kolektiv, ve kterém se jeden na druhého můţe spolehnout. V adaptaci u dětí
jsme spoléhali na pomoc rodičů. Ti, kteří vydrţeli a postupovali společně s námi „ruku v ruce“, mohou dnes
konstatovat, ţe jejich dítě uţ nemá s pravidelnou docházkou ţádný problém.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří s námi spolupracují a nám pomáhají. Slušelo
by se všechna ta jména zde vypsat, některá by se zde objevila hned několikrát. Tak tedy alespoň obecně děkujeme všem za kreslicí kartony, papíry, za zakoupení výtvarných pomůcek, balónků, nových hraček (i
za věnování zachovalých hraček, které Vám doma překáţí, ale nám ještě poslouţí), za sladkosti v průběhu
roku i k přilepšení nadílky Mikuláše, za pomoc v prodejní vánoční výstavce. Dík patří i všem, kteří se u
stánku MŠ zastavili a zakoupením některého našeho výrobku podpořili naši školku.
Poděkování patří sdruţení „Kamarádi“. U nich nachází naše mateřská škola velkou podporu. Naše děti
od nich našly pod stromečkem spoustu nových hraček, a jejich akce jsou velkým přínosem pro děti i
dospělé.
Na závěr bych chtěla popřát všem lidem dobré vůle hodně štěstí, lásky, porozumění a zdraví do nového
roku 2011.
Jaroslava Koubíková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAČERADEC
Výlet
7. prosince se ţáci prvního stupně, i se svými třídními
učiteli, vypravili do Tábora. Zde si prohlédli Ţiţkovo
náměstí, galerii U Radnice a navštívili komunitní centrum
Cheiron T. Sluţby tohoto centra jsou zaměřeny na děti a
mladé lidi bez rozdílu rasy, barvy pleti, vyznání a
sociálního postavení. Děti načeradské školy se pod
vedením instruktorek seznámily s pojmy jako xenofobie,
menšina, diskriminace, tolerance, předsudek aj. Program
byl plný her a příběhů. Na závěr děti zdárně vyluštily
velkou kříţovku zaměřenou na rasovou snášenlivost a
toleranci.
Bc. Jana Svobodová

English in Action Week
V týdnu od 13. do 17. prosince většina
ţáků 2. stupně Základní školy a
mateřské školy v Načeradci proţila
týden plný intenzivní výuky angličtiny
English in Action Week. Akci
zorganizovala paní učitelka Mgr. Marie
Fišerová ve spolupráci s jazykovou
školou SIDAS. Dva lektoři původem
z USA se střídavě věnovali dvěma
skupinám ţáků. Spojeni byli zájemci o
kurz ze 6. a 7. třídy, druhou skupinu
tvořili ţáci z osmé a deváté třídy. Na kurz se těšili, někteří měli zpočátku obavy, zda budou rodilým mluvčím
rozumět. Po první hodině byl však ostych a nejistota z nové situace překonány. Prostřednictvím her,
komunikace či kvízů si děti procvičovaly gramatiku, slovní zásobu a především mluvený projev. Poznaly, ţe
cizí jazyk je další způsob, jak se dorozumět s druhými lidmi. Díky angličtině se mohou dozvědět a naučit
nové věci. Skupina mladších ţáků se dokonce pod vedením amerického lektora naučila novou sportovní
hru, do které se zapojili i ţáci, kteří se kurzu nezúčastnili.
Všichni tak byli donuceni se domluvit s lektorem na
pravidlech, znát názvosloví v angličtině.
Na konci týdne děti od svých lektorů obdrţely certifikát,
který potvrzoval absolvování 30 hodin jazykového kurzu
angličtiny. Děti v kurzu nejvíce ocenily jiné metody výuky,
konverzaci a potřebu se domluvit. V dotazníku, který v závěru
vyplnily, většina uvedla, ţe by se kurzu zúčastnila znovu.
Tato akce je součástí snahy naší školy přiblíţit
cizí jazyk také jinou formou neţ pouze v obvyklé hodině.
Škola se zapojila do projektu eTwinning, v jehoţ rámci si ţáci
vyměnili vánoční přání s dětmi například z Anglie, Španělska,
Itálie, Finska nebo Turecka. Dále je postupně do výuky
zaváděna metoda CLIL, jejíţ hlavní myšlenkou je zařazování
krátkých bloků v cizím jazyce i do nejazykových předmětů.
Ţáci si tak například současně zopakují slovíčka, vyhledávají
informace pro předmět v cizojazyčném textu atd. Jazyk se
tak stává prostředkem, nikoliv cílem výuky.
V naší škole se snaţíme podporovat výuku cizích jazyků i
netradičními formami. V budoucnu chceme vyuţívat
v hodinách rodilých mluvčích, udrţovat kontakty se
zahraničními školami. Nabízí se celá řada moţností, jak
pracovat na cizím jazyce a vyuţívat ho v praktickém ţivotě.
Mgr. Marie Fišerová, Ing. Bc. Jana Beránková
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CO SE DĚLO V OBCI V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE?
Načeradské vánoční trhy
V přípravách na vánoční svátky nezůstala pozadu ani Načeradec.
V sobotu 4. prosince 2010 se na místním náměstí a v obecním
domě konaly od 10 hodin vánoční trhy. Ve stáncích na náměstí a
v obecním domě si návštěvníci mohli koupit výrobky ţáků
Základní a mateřské školy Načeradec, dřevěné a košíkářské
výrobky, svícny, vánoční dekorace, drogerii a samozřejmě
spoustu různých pochutin. V nabídce bylo svařené víno, grog,
punč, medovina, ale také jitrnice, jelítka, ovarová polévka a další
masové dobroty a ryby. V obecním domě bylo moţné ochutnat a
zakoupit vánoční cukroví, štrúdl a vánočky. Ke koupi byly i
perníčky a kozí sýr. Od 10,30 hodin proběhl na náměstí koncert
vánočních koled v podání učitelského sboru a o. s. Ráchel Vlašim. Odpoledne navodil tu správnou
předvánoční atmosféru ţivý BETLÉM u kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci v podání o.s. Kamarádi
Načeradce. Vánoční trh v Načeradci se uzavřel v 16 hodin.
Děkuji za spolupráci OBCI NAČERADEC za výpomoc při organizaci a přípravách načeradských trhů,
ţenám z Načeradce a okolních obcí, školní jídelně a jídelně Dětského domova se školou v Načeradci za
upečení vánočního cukroví, Agrodruţstvu Načeradec, p. Blaţkovi z Načeradce, p. Stehlíkové z Prahy a o.s.
Kamarádi Načeradce za přípravu a provedení ţivého betléma.
Čertovský rej v Načeradci
I v letošním roce přišel 5. prosince Mikuláš, čert a anděl do
Načeradce na náměstí. „Opravdovým“ peklem procházeli rodiče
s dětmi, prarodiče, tety, strejdové a ostatní od 17 hodin. U brány
čekaly na děti čertice, s kterými si zahrály kostky a karty. Ostatní
čerti a čertice plnili své povinnosti: strašili, strkali děti do pytle a
váţili. Na konci čekal Mikuláš s andělem, kterému děti přednesly
básničky, písničky, říkanky. Odměnou jim byla sladká odměna.
Dospělí si mohli zakoupit svářené víno, kávu, grog.
Martina Švecová

PF 2011 : Občanské sdružení Kamarádi Načeradce Vám přeje v roce
2011 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Od 3. ledna 2011 se uskuteční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA v celé České republice. I
v Načeradci a okolí zazvoní skupinka koledníků, popřejí Vám a poprosí o příspěvek na
Tříkrálovou sbírku, a to dne 8. ledna 2011 v Načeradci, Daměnicích a ostatních obcích.
Hlavním záměrem Tříkrálové sbírky je pomáhat koledou těţce nemocným, postiţeným,
opuštěným seniorům, rodinám a lidem v nouzi. Je to zkouška jak učinit náš svět
obyvatelný pro trpící a chudé, pro lidi, kteří jsou na tom mnohem hůř neţ my. Protoţe jen
člověk, který je ochoten něco vykonat pro jiné, nikdy nebude chudý.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NAČERADEC PŘEJE VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ, POHODY,
OSOBNÍCH A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ V ROCE 2011 A SRDEČNĚ VÁS ZVE NA TRADIČNÍ

HASIČSKÝ BÁL
KDY? 29. LEDNA 2011 OD 20 HODIN. KDE? TĚLOCVIČNA ZŠ NAČERADEC.
HRAJE: ELEFANT PAVLA FOŘTA
BOHATÁ TOMBOLA.

PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ţivotní jubileum v lednu oslaví…
5.1.2011

Antonín Hauzer

Načeradec

90 let

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.
Narození
17.12.2010

Pavel Švec

Načeradec

Ladislav Holub

Načeradec

Úmrtí
30.12.2010

ve věku 65 let

50 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA -

ZLATOU SVATBU

OSLAVÍ DNE 21. LEDNA 2011
MANŢELÉ MARIE A FRANTIŠEK KUČEROVI Z VRAČKOVIC.

DO DALŠÍCH SPOLEČNÝCH LET VÁM PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ,
ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI.
Abychom se nenudili aneb hrajeme si na divadlo
Divadelní ochotníci patří k Načeradci odnepaměti. Z historických
pramenů víme, ţe první divadelní představení zde místní občané
sehráli krátce po třicetileté válce /r.1690/. Od té doby uběhlo
mnoho času. Současný herecký ansámbl uţ nestuduje hry
s náboţenskou tématikou. Mimo aktuálně uváděné komedie
„Agentura Drahoušek“ se věnuje také práci s mládeţí. „Musíme si
vychovávat nastupující generaci“ říká paní Marie Čálková, hlavní
motor celé volnočasové aktivity. Sešly jsme se na jedné ze
zkoušek připravovaného představení. „Nápad na scénář jsem
v hlavě nosila dlouho. Zpracování pouhých několika stránek se
však ukázalo být docela náročná věc“ pokračuje. „Od ledna 2010
se pravidelně kaţdých 14 dní scházíme s dětmi na jevišti.“ Na
krouţek chodí pravidelně aţ 15 dětí z 1.-3.třídy. „Naštěstí mám k ruce šikovné přátele, např. paní
J.Vondrákovou, M. Trojanovou nebo E.Fussovou. A nesmím zapomenout na technickou stránku, se kterou
mi pomáhá O.Koudelka a divadelní technici J.Heřmánek či
V.Čálek. Na jeviště se uţ hrnou děti. Kombinace pohádkových
kouzel s moderní hudbou a taneční choreografií je na první
pohled zajímá. „S textem někdy trochu zápasím“ přiznává Vojta.
„Musím na tom ještě zapracovat“. Katka se vţívá do role víly o
poznání lépe „Uţ se těším na kostýmy. Budou nějaké paruky a
upravené oblečení.“ Na zkoušce se piluje choreografie
jednotlivých písniček, začínající herci opakují celé pasáţe.
Divadlo je tvrdá dřina. „Pokud se vše podaří, chtěli bychom se
divákům ukázat na jaře příštího roku“ uzavírá povídání
M.Čálková. Hodinka uteče jako voda. Nám nezbývá neţ všem
poděkovat potleskem. A těšit se na premiéru.
Michaela Vlasáková, DS Blaník Načeradec

Za obsah odpovídá rada obce. Neodpovídá za formulace autorů. Sestavili: Jana Rozkošná, Martina Švecová.
E-mail obec@naceradec.cz, tel. 317 852 335, mob. 734 362 070, www.naceradec.cz
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