NAČERADSKÉ
NOVINY
Ročník: 52

číslo: 1

informační zpravodaj OÚ Načeradec

Leden 2010

PF 2010

Přejeme Vám pevné zdraví a mnoho osobních i
pracovních úspěchů v novém roce 2010.
Zastupitelé obce a Obecní úřad Načeradec

Slovo starosty
Váţení spoluobčané,
na začátku nového roku 2010, bych nejdříve
zhodnotil rok 2009 a to, co se nám podařilo
vybudovat za pomoci dotací a vlastních finančních
prostředků.
Byl vymalován
kostel sv. Petra a
Pavla v Načeradci.
Celkové
náklady
na
výmalbu
a
restaurování
nástěnných maleb
byly 547 tisíc korun
a byly uhrazeny ze
získané dotace z
Ministerstva kultury
ve výši 200 tisíc,
spoluúčasti
obce
ve výši148 tisíc a
spoluúčasti farnosti
ve výši 199 tisíc.
Dalších 40 tisíc získala farnost na restaurování
obrazu sv. Kateřiny.
Byla provedena modernizace počítačové sítě v
knihovně v Načeradci celkovými náklady 26.613
Kč, získaná dotace byla 20 tisíc korun.
Byly
opraveny
místní
komunikace
v
Daměnicích a Pravěticích celkovými náklady
1.816.000 Kč a byly uhrazeny ze získané dotace z
Ministerstva pro místní rozvoj na krytí následků
povodňových škod ve výši 1.452.000 Kč a ze
spoluúčasti obce 364 tisíc korun.
Byla opravena komunikace z Pravětic na
Štamberk celkovými náklady 952 tisíc.
Akci
financovala firma Crown&Resorts, s příspěvkem
obce ve výši 595 tisíc. Byla dokončena i část
komunikace
na
Kamberk
přes
pozemek
Crown&Resorts.
Byly provedeny komunikace v nové bytové
zástavbě, celkovými náklady
1.798.000 Kč a byly uhrazeny ze získané dotace z
Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu
„Podpora výstavby technické infrastruktury“ ve výši
500 tisíc a ze spoluúčasti obce ve výši 1.298.000
Kč.
Byly vybaveny dětská hříště v mateřské škole,
Daměnicích, Horní Lhotě a Řísnici celkovými
náklady 200.784 Kč a byly uhrazeny ze získané
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, z
programu – „Podpora obnovy venkova“ na akci
„Hřiště očima dětí“ ve výši 125 tisíc a ze
spoluúčasti obce ve výši 75.784 Kč.
Byla
zavedena
Informační komunikační
technologie (ICT) ve veřejné správě (na Upgrade

Czech POINTu a zprovozněny datové schránky)
celkovými náklady 68.575 Kč. Dotace Ministerstva
vnitra byla 58.259 Kč a ze spoluúčasti obce 10.316
Kč.
Byl osazen nový informativní měřič rychlosti s
nápisem na silnici II. třídy ve směru od Horní
Lhoty. Na jeho realizaci obec získala dotaci ve výši
104 tisíc od Krajského úřadu Středočeského kraje,
20% byla spoluúčast obce.
Dále obec získala příspěvky:
Od krajského úřadu Středočeského kraje jsme
obdrţeli příspěvek 29.850 Kč na hospodaření v
lesích. Poslední dvě ţádosti jiţ nebyly úspěšné pro
vyčerpání finančních prostředků pro daný rok.
Od Ekosa Trhový Štepánov jsme získali příspěvek
24 tisíc korun, který byl pouţit na údrţbu majetku
obce.
Z programu péče o krajinu z Ministerstva ţivotního
prostředí jsme získali dotace na výsadbu alejí u
Dolní Lhoty a na Štamberk ve výši 211 tisíc korun
za spoluúčasti obce ve výši 42 tisíc korun.
Z vlastních prostředků byla financována oprava
střechy hasičárny a oprava obecního domu ve
Vračkovicích. Většinu prací na stavbě odpracovali
místní občané a hasiči pod vedením Josefa
Křemena, Ladislava Brázy a Milana Jelínka. I v
dalších obcích hasiči spolupracují a pomáhají na
zvelebení okolí. V Pravěticích a Daměnicích
vysekávali náletové stromy a keře okolo místních
komunikací, v Řísnici, Slavětíně a Horní Lhotě
pokračovali na úpravách návsí. Při výsadbě
stromků v lese pomáhali myslivci, při pálení klestí
po těţbě volejbalisté. Těmto spolkům a lidem patří
velké poděkování za odvedenou práci, neboť tím
ušetřili mnoho finančních prostředků z rozpočtu
obce.
Z Fondu hejtmana Středočeského kraje získali
finanční příspěvky SDH Načeradec a o.s.
Kamarádi na jimi pořádané akce.
Co se nám nepodařilo loni, budeme se snaţit
dokončit letos v roce 2010. Všichni jsme naplněni
touhou a nedočkavostí, dozvědět se jaký ten rok
bude, co všechno nás čeká a co nám nový rok
přinese.
V první řadě se letos započne s výstavbou
ČOV a kanalizace v Načeradci. V nejbliţších
dnech
budeme
podepisovat
smlouvu
s
dodavatelem. Při této akci budeme rekonstruovat
třetinu vodovodních řádů v obci.
V anketním dotazníku z programu regenerace
MPZ máme připravené akce na opravu kulturních
památek. Jedná se o opravu nátěru věţe kostela,
opravu ohradní zdi u kostela, restaurátorskou
opravu vchodových vrat na radnici, opravu
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zastřešení na malém kostele. Výběr akce bude
závislý na přiznané výši dotace.
Z Regionálního operačního programu střední
Čechy jsme ţádali v oblasti Rozvoj venkova na
projekt „Aby nás škola bavila“. Ve stavební části
projektu jsme uvedli výměnu oken a dveří, opravu
střechy nad tělocvičnou a druţinou. Ve výukové
části projektu je počítáno se SW programy pro
výuku, didaktickými pomůckami, počítačovým
vybavením, nábytkem a školními lavicemi.
Na letošní rok jsme krajský úřad ţádali o
finanční příspěvek pro knihovnu, z programu Fond
rozvoje obcí a měst na opravu místních
komunikací a chodníků, z programu Fond obnovy
památek na vnitřní opravu kapličky Panny Marie, z
Fondu sportu na dětská hřiště.
Z dalších připravovaných ţádostí o dotace
budeme ţádat na přestavbu obchodního domu
v Načeradci na víceúčelové společensko-kulturní
centrum; z programu „Podpora výstavby technické
infrastruktury“ budeme ţádat na výstavbu
infrastruktury k dalším novým parcelám v
Načeradci; z Programu obnovy venkova budeme
ţádat na Ministerstvu pro místní rozvoj na obnovu
drobných sakrálních památek – kapličky a kříţky
ve Slavětíně, Načeradci, Horní Lhotě a

Daměnicích;
z Ministerstva pro
místní
rozvoj
budeme ţádat na
obnovu
majetku
postiţeného
kalamitou
(komunikace
v
Načeradci
a
Daměnicích) a na
dovybavení
dětských hřišť; z
programu
Leadr
budeme ţádat na
opravu školy a
sportovní hřiště v Daměnicích. Dále připravujeme
ţádost o dotaci na rekonstrukci vodovodních řadů
v Načeradci a na posílení vodních zdrojů v
Načeradci. Je vidět, ţe práce máme připraveno
dost a vše bude záleţet na přiznaných dotacích.
Všem čtenářům Načeradských novin přeji, aby
rok 2010 byl úspěšný, aby těţkých ţivotních
chvilek bylo co nejméně. Hodně štěstí a zdraví
Vám Všem přeje
Váš starosta - Ing. Jiří Jelínek

Z jednání rady obce v prosinci 2009
Rada obce vzala na vědomí:
- protokol z kontroly plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů“ s firmou
EKO-KOM - smlouva nebyla porušena
- zápis z jednání Pečovatelské sluţby okresu Benešov a návrh rozpočtu na rok 2010
- výroční zprávu Spolku pro obnovu venkova ČR
- zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV Načeradec“
- rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru ŢP a vydání povolení Městysu Lukavec k
provozování vodovodu pro veřejnou potřebu v Dolní Lhotě, který je v majetku Obce Načeradec
- oznámení Městského úřadu Vlašim, odboru výstavby, veřejnou vyhláškou, a zahájení územního řízení
stavby „Kanalizační přípojky v Načeradci“ a pozvání k ústnímu jednání dne 14. 1. 2010 v DPS v
Načeradci
- nabídku EKOSA Trhový Štěpánov na přepravu odpadů a kompostu vlastní výroby, pronájem
kontejnerů, zneškodnění odpadů na skládce a zpracování bioodpadů v kompostárně
- ţádost Pozemkového úřadu Benešov o zveřejnění návrhu změn map BPEJ v k.ú.Pravětice
Rada obce schválila:
- závěrečné posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kanalizace a ČOV Načeradec“ a
dané doporučení k uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který podal ekonomicky nejvhodnější
nabídku
- Smlouvu Obce Načeradec s Pozemkovým fondem ČR na zřízení věcného břemene pro stavbu
„Kanalizace, kanalizační přípojky a ČOV Načeradec“
- Smlouvy Obce Načeradec s Technickými sluţbami Vlašim s.r.o.: Smlouvu na svoz SKO (směsný
komunální odpad) pro rok 2010, Smlouvu na sběr tříděného odpadu pro rok 2010 a Smlouva na
vyváţení velkoobjemového kontejneru
Rada obce uložila starostovi:
- přihlásit se do soutěţe o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPZ za rok 2009
- zúčastnit se jednání Rady obcí pro udrţitelný rozvoj ve Vlašimi
- podepsat smlouvy o dílo s firmou SYNER VHS Vysočina a.s. Jihlava na stavbu „Kanalizace a ČOV
Načeradec“
- zúčastnit se kontrolního dne Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Lhota
Rada obce uložila místostarostovi:
- zúčastnit se kontrolního dne Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pravětice
Ing. Jiří Jelínek, starosta
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Z jednání zastupitelstva obce dne 17.12.2009
Zastupitelstvo obce schválilo:
Rozpočet obce na rok 2010.
Rozpočtové opatření č. 3/2009.
Poţádat Středočeský kraj o dotaci z Fondu sportu, volného času a primární prevence – dovybavení
dětských hřišť.
Poţádat Středočeský kraj o dotaci z Fondu kultury a obnovy památek – kaplička sv. Panny Marie u
Načeradce – oprava vnitřku kapličky.
Smlouvu o poskytnutí příspěvku pro Automotoklub Načeradec ve výši 5.000 Kč na činnost.
Ing. Jiří Jelínek, starosta

Slovo ředitelky školy
Váţení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás touto cestou oslovila jako nová ředitelka Základní školy a mateřské školy
Načeradec, okres Benešov.
Na této škole jsem od února 2005 pracovala jako učitelka, od srpna 2009 zastávám funkci zástupce
ředitele školy a 1. ledna 2010 jsem byla jmenována do funkce ředitelky. Chci touto cestou poděkovat
členům Rady obce za důvěru, kterou mi dali. Uvědomuji si nutnost úzké spolupráce ředitele školy a vedení
obce, která je hlavním předpokladem dobrého fungování školy. Jsem si vědoma náročnosti funkce ředitele,
který musí vţdy reprezentovat a hájit školu jako součást společnosti obce.
Problémem naší školy je klesající počet ţáků v ZŠ. Této situaci chci částečně předcházet větší
prezentací naší školní práce na veřejnosti, vzájemnou komunikací s představiteli a s rodiči dětí
v mateřských školách okolních obcí, vybíráním volitelných předmětů s ohledem na současné trendy a
zájmy dětí. Chci se zaměřit na získávání finančních dotací, aby naši ţáci měli dobré podmínky ke
vzdělávání. Je potěšující, ţe v mateřské škole je situace jiná. Počet dětí vzrůstá a v příštím školním roce
se plánuje otevření druhého oddělení.
Věřím, ţe pro školu budu přínosem a podaří se mi udělat změny, které budou pro všechny prospěšné.
Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka ZŠ a MŠ Načeradec

Informace ze ZŠ
1. Děkuji rodičům, ţákům a pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na VÁNOČNÍCH TRZÍCH dárky,
vánočním pečivem, výrobky a hudebním vystoupením. Škola ve svém stánku utrţila 3 115 Kč. Peníze
jsme předali do pokladny SRPDŠ.
2. Přebor v šachu
Druţstvo ţáků 2. stupně ve sloţení V. Filip, L. Filip, P. Studnička, M. Sibal a L. Svoboda
zvítězili
v okresním přeboru v šachu 19. 11. 2009. Dne 15. prosince získali 1. místo v krajském kole
v Neratovicích a postupují do národního kola, které se uskuteční začátkem nového roku v Harrachově.
Všichni jim blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů i v další soutěţi. Chtěla bych poděkovat paní
Marii Filipové z Pravonína, která ţáky doprovázela. Rovněţ panu Radku Studničkovi za odvoz ţáků na
soutěţ.
Mgr. Hana Stupková, ZŘŠ

Ve středu 27. ledna 2010 se koná od 13,00 hod
na základní škole v Načeradci zápis dětí do 1. třídy pro školní rok
2010 – 2011 v 1. třídě základní školy (přízemí, u školní jídelny).
Zákonní zástupci předloţí rodný list dítěte. Mají moţnost zaţádat o odklad začátku školní
docházky. Starší spoluţáci provedou děti a jejich zákonné zástupce školou.
Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka ZŠ a MŠ Načeradec

Školní jídelna informuje…..
Z důvodu nárůstu reţijních nákladů na provoz školní jídelny ZŠ a MŠ Načeradec bude cena 1 oběda
pro cizí strávníky 48 Kč. Tato cena je platná od 1. 1. 2010.
Helena Sibalová, vedoucí ŠJ
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CO SE DĚLO V OBCI V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE?
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 tři 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.

Načeradské vánoční trhy
V přípravách na vánoční svátky nezůstala pozadu ani
Načeradec. V sobotu 12. prosince 2009 se na místním náměstí,
na radnici a v obecním domě konaly od 10 hodin vánoční trhy.
Ve stáncích na náměstí si návštěvníci mohli koupit výrobky ţáků
Základní a mateřské školy Načeradec, keramiku, dřevěné a
košíkářské výrobky, svícny, vánoční dekorace, svíčky z včelího
vosku a samozřejmě spoustu různých pochutin. V nabídce bylo
svařené víno, grog, punč, medovina, ale také jitrnice, jelítka,
ovarová polévka a další masové dobroty. V obecním domě bylo
moţné ochutnat a zakoupit vánoční cukroví, štrúdl a vánočky. Ke
koupi byly i perníčky a kozí sýr. Od 11 hodin zde proběhl koncert
vánočních koled v podání učitelského sboru. Na radnici bylo
moţné zakoupit adventní věnec či jinou vánoční dekoraci nebo kosmetiku. Odpoledne navodili tu správnou
předvánoční atmosféru opět studenti Gymnázia Jana Nerudy Praha svým adventním koncertem v kostele
sv. Petra a Pavla. Vánoční trh v Načeradci se uzavřel v 16 hodin. Děkuji za spolupráci OBCI
NAČERADEC za výpomoc při organizaci a přípravách načeradských trhů, ţenám za upečení vánočního
cukroví a sdruţení Kamarádi Načeradce za přípravu a úklid vánočních trhů.
Martina Švecová

PF 2010 :

Občanské sdružení Kamarádi Načeradce Vám přeje v roce
2010 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
NOVOROČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
Dne 2. 1. 2010 pořádala místní TJ jiţ sedmým rokem
turnaj trojic volejbalových nadšenců v tělocvičně základní
školy v Načeradci. Sešlo se celkem osm trojic, v kaţdém
týmu musela být jedna ţena. V 13,00 hodin vypukl první
souboj. Hrálo se na dva hrané sety ve dvou skupinách po
čtyřech týmech, systémem kaţdý s kaţdým. Dva
postupující ze skupiny se utkali o 1. – 4. místo. Ostatní ze
skupiny o 5. – 8. místo. První tři stupně vítězů obsadili:
Hejný Ladislav ml., Tichá Monika a Čech Vratislav (první
místo); Vlašimský tým – Tomáš, Pavla a Láďa (druhé
místo); Blaţek Petr st., Švecová Martina a Peclinovský
Pavel (třetí místo). Jménem volejbalistů a TJ Načeradec
Vám přeji hodně zdraví, štěstí a sportovních úspěchů
v novém roce 2010.
www.volejbalnaceradec.estranky.cz
Martina Švecová
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Mateřská škola Načeradec: Vzpomínáme na Vánoce
Nejkrásnější svátky v roce, Vánoce, jsou neodvratně za námi, ale v našich vzpomínkách zůstanou ještě
dlouho. Vţdyť kdo by rychle zapomněl na krásné chvilky proţité právě v době vánoční, v čase, kdy jsou si
lidská srdce mnohem bliţší neţ jindy, kdy se navzájem obdarováváme a umíme jeden druhému projevit
lásku a úctu, dokonce odpustíme nějakou tu chybu. Pro nás učitelky z mateřské školy je největším štěstím,
ţe můţeme být kaţdý den ve společnosti těch nejmenších a mnoho záţitků nám přinesou právě děti, které
mateřskou školu navštěvují.
Neţ Vás budeme informovat o ţivotě v mateřské škole v období Vánoc, musíme se vrátit aţ do září.
Tehdy nastoupilo 12 nových dětí ve věku 3 – 4 let. Adaptační doba byla pro kaţdého jiná, některé děti si
zvykly a skoro vůbec neplakaly. S jinými jsme začínaly kaţdý den znovu a znovu, kaţdé pondělí to bylo
jako poprvé, aţ se očekávaný výsledek konečně dostavil. Dnes uţ k nám chodí děti spokojené, usměvavé
a pro nás je největší odměna za naši práci, kdyţ dítě nechce odejít domů. Musíme poděkovat i rodičům,
kteří s námi při „ zvykání“ spolupracovali.
A teď uţ tedy naše akce o Vánocích. V pátek, 4. prosince, přišel na návštěvu do školky Mikuláš,
doprovázen andělem a čertem. Děti se sice bály, ale strach překonaly, dokonce zazpívaly naučenou
písničku a přednesly říkadla o čertech. Kdo z dětí by se připravil o nadílku, to raději vystupovaly a přísné
pohledy čerta vydrţely. Na závěr došlo i na společné foto.
V sobotu 12. prosince se konal na náměstí v Načeradci vánoční jarmark. Také mateřská škola zde
měla svůj stánek. Chceme poděkovat všem, kteří se u něj zastavili a koupili si alespoň nějakou drobnost,
dík patří všem maminkám, které pomáhaly s výrobky do prodeje (p.Paýrová, p.Čechová, p.Vávrová).
Vytěţené peníze pouţijeme k zakoupení stavebnic, dekorace - k vylepšení prostředí mateřské školy.
Jeţíšek přišel do školky o něco dříve, uţ v pondělí 14. prosince. Děti se vrátily z vycházky a tam na ně
čekal ozdobený vánoční stromeček a pod ním dárečky – nové hračky. Ale ten nejkrásnější dárek teprve
přijde. V polovině ledna nám přiveze firma Makro nový nábytek do celé třídy a za něj chceme poděkovat
našemu zřizovateli, obci Načeradec.
V pátek 18. prosince děti předvedly připravené vystoupení rodičům a svým nejbliţším – vánoční
besídku. Děti zahrály „Vánoční pohádku“ o narození Jezulátka, zazpívaly vánoční koledy, přednesly
říkanky o malém Jeţíškovi. Bylo to jejich první vystoupení před tolika diváky. Všichni malí „herci“ vydrţeli
aţ do konce, neutekli k maminkám a určitě připravili svým nejbliţším hezký záţitek před vánočními svátky.
Začal nový kalendářní rok 2010. Naším velkým přáním je, aby láska, úcta, porozumění, umět si
pomáhat a odpouštět mezi námi zůstaly, abychom na ně nemuseli všichni čekat, aţ do příštích Vánoc.
A co nás v nejbliţší době čeká? Uţ v březnu proběhne zápis do mateřské školy. Při posledním
přijímacím řízení se všechny děti do naší školky nedostaly. Kapacita jedné třídy je 24 dětí, při udělení
výjimky 28 dětí. Víme dobře, ţe v Načeradci a v okolních vesnicích je dětí více, proto prosíme rodiče, aby
vyuţili čas, který je k zápisu určen a sami tak napomohli k otevření druhého oddělení mateřské školy.
Jaroslava Koubíková

Podblanické jabloně
Byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na Podblanicku Petrem
Kumštou z Votic. Udrţovací šlechtění a výrobu roubového
materiálu zajišťuje Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský
Holovousy v Podkrkonoší pod vedením ing. Jana Blaţka, CSc..
ing. Radka Vávry a Jany Křelinové.
Blaník - odrůda jabloně vznikla kříţením Floriny a Šampionu,
registrována byla v roce 2003. Plody jsou nadprůměrné velikosti,
kuţelovitého tvaru s malými ţebry. Slupka je lesklá, ojíněná,
středně tlustá, základní barvu překrývá červené rozmyté líčko
téměř na celém povrchu plodu. Duţnina je světle krémové barvy,
středně pevná, rozplývavá, středně aţ váce šťavnatá. Chuť je
navinule sladká, aromatická, velmi dobrá aţ výborná. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se
provádí koncem září, konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat do února aţ března. Odolnost proti
strupovitosti je rezistentní, proti napadení padlím jabloňovým je střední aţ vyšší a vyšší je i odolnost proti
fyziologickým poruchám duţniny. Odrůda je vhodná pro přeroubování zdravých stromů a lze ji vysazovat
ve všech polohách vhodných pro jabloně. Více o odrůdě na internetu - google Blaník -nová perspektivní
odrůda. Více informací o ostatních odrůdách jabloní můţete získat ve večerních hodinách na telefonu:
317 814 354, dotazy na e-mail: kumstapetr@seznam.cz
Petr Kumšta
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Něco z minulosti…………
Sousedské besedy za dlouhých zimních večerů
Pracovní doba ševců končila v jedenáct hodin večer a v jejich chalupách se v zimních večerech
besedovalo. Kuchyň byla velká, slouţila také jako obývák a pro velkou část obyvatel jako loţnice. Zdrojem
tepla byl plechový sporák s velkou plotnou, krovcem a kamnovcem na ohřívání vody, od pana Slavaty.
Topilo se pařezím, v kamnech to praskalo, na ševcovském verpánku svítila petrolejka s velkým
kloboukem, venku mrzlo, v kuchyni bylo příjemné teplo a tak se vojančilo. Vojáci o smutných záleţitostech
povídat nechtěli, nejraději vzpomínali na veselejší příhody. Rakousko si vojáky vybíralo. Kdyţ byly
Vračkovice a Olešná jedna obec, bylo u odvodu třináct rekrutů a odvedli jednoho, byl to můj otec. Kdyţ
byla 26. června 1914 vyhlášena mobilizace záloţníků do 35 let, rukovalo z vesnice 5 záloţníků. Stáli na
návsi a rokovali. Přišel starší tatík – nevoják – a dodával jim odvahy: „Šel bych hned!“. Válka trvala 4 roky,
odváděli nevojáky a věk rekrutů se zvyšoval, k Landšturmu odváděli do 65 let a k odvodu šel i náš hrdina,
byl odveden. Kdyţ se vracel, přišla mu manţelka naproti a on ji s pláčem sděloval: „Pepi jiţ jsem tam!“, ale
ona ho těšila: „Vţdyť jsi tam chtěl.“ V době míru končila branná povinnost vojákům v 50 letech a byli
povaţováni za staré muţe. Benešovský 102. regiment jel do Srbska s velkou slávou, nejdříve školili
vojáky, ţe Srbové mají dřevěné kanóny, zapalovaly se švestky, slibovali vojákům, neţ dozrají švestky,
budete všichni doma, ale švestky zrály čtyři roky. Ptal jsem se otce, jaké to bylo, kdyţ odcházel do války,
zesmutněl, byl jiţ ţenatý a měl dcerku a odpověděl, ţe nejhůře bylo, neţ jsem vyšel z chalupy, tam jsme
na tom byli všichni stejně.
V neděli odpoledne přijeli vojáci vlakem do Vídně. Tam byla velká sláva, vyhrávala vojenská hudba,
bohaté paničky rozdávaly čokoládu, cigarety a alkoholem nešetřily. Kdyţ se setmělo a vojáci byli posilněni,
byl rozkaz nasedat na loď a odjíţděli na frontu. Na počátku války měla Rakouská armáda v Srbsku velké
ztráty, kapela byla rozprášena, raněného mého otce odnášeli z bojiště na nosítkách zhotovených ze dvou
tyčí a na nich přibita kůţe z bubnu vojenské kapely. Někteří naši vojáci proţili v Rakouské armádě i několik
let, v roce 1912 okupovali Bosnu a Hercegovinu, v roce 1914 začala prvá světová válka. Po skončení války
a vyhlášení naší samostatnosti, rukovali naši vojáci na Slovensko. Je neuvěřitelné, proč byla tak velká
nenávist mezi příslušníky 28 pěšího pluku Landveráků (domobrany) a ostatních pluků, kdyţ byli všichni
Češi. Jediný rozdíl mezi nimi byl, ţe k domobraně byli odvedeni s menší vadou a neměli být nasazeni na
frontu, ve válce se to nedodrţelo. Otec slouţil u 102 pluku v Praze na Pohořelci a byly tam také kasárna
Landveráku. Oba pluky měly vyhrazeny svoje hospody, kdyţ se sešli, musela zasahovat pohotovost.
Velkým vypravěčem o Taliánech byl pan Zamrzla, potřebovali k lánovce vojáka, který uměl Německy, byl
Vídeňským ševcem a tak se přihlásil, ale říkal, ţe němčinu nepotřeboval, jeho úkol byl třikrát uhodit
klackem na lano, aby se jelo nahoru a dvakrát aby se jelo dolů.
Měl dobrého kamaráda. Dozvěděli se, ţe bude velká ofenziva, tak jsme si řekli, kdyţ bude ta ofenziva,
abychom tam také byli, tak jsme chvátali, ale kdyţ jsme tam přišli, tak nám řekli, ţe jdeme dlouho, ţe je po
ofenzivě. Všichni vypravěči se shodovali, ţe Italové bojovali spíše zákeřně, k útoku bylo stále slyšet Avanti
(kupředu), důstojníci je s pistolemi vyháněli ze zákopů a oni tam druhou stranou lezli zpět. O Taliánech
nám vyprávěl na vápence děda Šandů, bylo mu 52 a asi nám trochu lhal. Kdyţ Taliáni útočili a forikovali
(postupovali) a my jsme zurikovali (ustupovali) šťouchl mě Talián bajonetem do zad, tak jsem se obrátil a
takovou jsem mu ubalil a povídám zatrecenej troubo co to děláš. Při sekání sena na louce jsem vyslechl
ostrou výměnu názoru mezi příslušníkem 75 pluku a Landverakem, od 75 povídal Landverákovi: „Víš
nejseš špatnej člověk, tu secí mašinu mi půjčuješ, ale ţe jsi u týhle sebranky slouţil cenu u mne nemáš
ţádnou.“ Landverák se ohradil: „A co jsi dělal Ty, vozil jsi padavky na Slovensko na mošťák a měl si vidět,
kdyţ byl richauk (ústup), jak jsme to hnali.“ Kaţdý pluk měl svůj signál, kterým je trubač svolával.
V Benešově šli Landveráci ze cvičiště a utekl zlý býk, neměli náboje a tak se zachraňovali na stromech a
jejich odpůrci jejich signál doplnili slovy: „Utíkejte Landveráci, trkne Vás kráva.“
Načeradská skupina druţiny válečných poškozenců měla velký počet členů ze širokého okolí. Byli to
vojáci, kteří slouţili v Rakouské armádě a byli raněni v prvé světové válce. Můj otec dělal této skupině
jednatele. Chodili k nám, aby jim otec napsal ţádosti o zdravotní pomůcky, a kdyţ zemřeli, přišli pozůstalí
napsat ţádost o pohřebné. Váleční invalidé dostávali 300 Kčs pohřebného od „Štroziho nadace“, kdo byl
ten dobrodinec jsem se nedozvěděl. Za prvé republiky to byla velká částka, pohřby se konaly, aţ na malé
výjimky, bez hudby a nechal se vypravit za 600 Kčs. Invalidé měli ještě jednu výhodu, přednostně dostávali
trafiky. Při vyplňování ţádosti se muselo uvádět číslo pluku, u kterého slouţili, všichni hrdě prohlašovali u
102 regimentu.
Jan Doubek, Vračkovice
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ţivotní jubileum v lednu oslaví…
Načeradec
Načeradec
Načeradec

11.1.2010 Marie Peclinovská
12.1.2010 Marie Slavatová
19.1.2010 František Bureš

70 let
75 let
70 let
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Blahopřejeme….
Narození

Úmrtí

14.12.2009 Karolína Beladová

Načeradec

19.12.2009 Josef Krejčí

Načeradec

Vzpomínka
Dne 22. ledna 2010 uplyne 10 let ode dne, kdy nás opustil náš tatínek a dědeček p. Josef Polívka
z Načeradce. Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
S láskou stále vzpomínají manţelka a děti s rodinou.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ve dnech 2. – 11. ledna 2010 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.
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.

Inzerce
 KADEŘNICTVÍ ALENA BENCZEOVÁ Č.777 809 299 NAČERADEC – OLEŠNÁ 18

VÍKENDY – OBJEDNÁVKY NA TEL.
www.kadernictvi-benczeova.wbs.cz

 HOTEL ŠTAMBERK PŘIJME KOLEGY NA POZICI: KUCHAŘ, ČÍŠNÍK, PROVOZNÍ,
ÚDRŢBÁŘ, POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ. NÁSTUP 1. 2. 2010, DOBRÉ PLATOVÉ
PODMÍNKY, TEL. Č. 724 582 215

Sbor dobrovolných hasičů Načeradec přeje všem hodně zdraví, pohody, osobních a
pracovních úspěchů v roce 2010 a srdečně Vás zve na tradiční

HASIČSKÝ BÁL
KDY? 30. ledna 2010 od 20 hodin. KDE? Tělocvična ZŠ Načeradec. Hraje: SAFYR Ledeč nad Sázavou

Je pro Vás připravena bohatá tombola.
Přijďte, těšíme se na Vás.
Sbor dobrovolných hasičů v Daměnicích
Vám přeje vše nejlepší v roce 2010
a zároveň si Vás dovoluje pozvat na tradiční

Hasičský bál
Datum: 6. února 2010
místo: budova školy Daměnice
hraje: Hořičanka
Začátek ve 20 hodin. Tradičně bohatá tombola a půlnoční losování a hezké ceny.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Za obsah odpovídá rada obce. Neodpovídá za formulace autorů.
Sestavili: Ing. Jiří Jelínek, Martina Švecová
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