Konec staré hospody ve Vestci
6. října 2007 uspořádal Standa Dlesků s manželkou Miladou rozloučení
s hospodou. Na toto závěrečné posezení v hospodě „U Dlesků“ dal Standa
natisknout pohledové pozvánky, kde je vyfotografovaná hospoda s pohledem od
silnice a na pozvánce je fotografie paní šenkýřky Marie Dleskové a Standy
s manželkou.
Na pozvánce byl tento text:
Vážení,
srdečně Vás zveme na závěrečné posezení u piva
v hospodě ve Vestci U Dlesků, které se koná
6. října od 17. hod.
Těšíme se na Vás,
babička, Standa a Milada.
Tím skončil provoz asi 130 let nepřetržitého fungování hospody…Nejdříve to
byla malá, podsklepená hospůdka s krámkem (ten byl v místnosti, kde doposud bylo
za šenkem připraveno láhvové pivo, minerální vody a uzeniny). Do krámu byl vchod
z pavlače(zápraží), vedle krámku byl zmíněný šenk, tak jako stále. – Sál byl
postaven až v roce 1912, tak jak je napsáno na štítě hospody. Byla to hospoda velice
známá a nejlepší v celém okolí a s oblibou navštěvovaná. A ty krásné a veselé
tancovačky posvícenské a bálové, i divadlo se tu občas zahrálo. A co těch písniček
při harmonice bylo vyzpíváno, a v nedávné době i chatařů a trampů ráj při kytarách
s trampskými písničkami! Škoda té naší hospůdky! Kdyby tak byla zase obnovená –
jistě by byla opět tak oblíbená, jako celá ta dlouhá léta svého rozkvětu a zase plná
hostů!
Na vesteckou hospůdku jistě vzpomíná i hodně manželských párů…Tady při
pěkných tancovačkách mnoho mladých se seznámilo, a ty lásky mnohdy vedly až
k uzavření manželství…Je na co vzpomínat!...
Vzpomínka na čepování a prodej piva před 150 lety ve Vestci.
Podle vyprávění mého tatínka a podle ústního podání od jeho rodičů, točilo se nebo
prodávalo láhvové pivo v litrových lahvích z Komornohrádeckého pivovaru. Nejdříve
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v chalupě č.p. 4 u Komárků, asi po roce 1800. Láhve měly vlité (ve skle) označené
K.H panského pivovaru. – Potom se prodávalo pivo v č.p. 12, když se do této
chalupy přiženil tatínka dědeček Václav Bareš z chalupy č.p. 16 kde je nyní Pension
u dvou čápů.
Václav Bareš s Marií, rozenou Krejcárkovou, postavili pěkný sklep a tak se
prodej piva přestěhoval od Komárků k Barešům. To bylo asi v roce 1850. Tatínka
dědeček prodával i kořalky a tehdy se prý tatínkova babička naučila pít zelenou
kořalku. Dědeček pak žertovně říkával, že tuhle improvizovanou hospodu musel
zavřít, že by ho bába tím pitím „zruinovala“. Říkávala prý: „Táto, to je tak dobrá
kořalka, že je to hřích prodávat!“
Pak se hospoda zřídila u souseda Bejšovce v č.p. 24, kde vedle krámku se
smíšeným zbožím zařídil pan Bejšovec z kuchyně šenk, sklep pod stavení předělil na
dvě části – v jedné části byl sklep na sudové pivo a druhý sloužila jako lednice. Tam
se navážel led z rybníka k chlazení sudového piva v teplých měsících. Vchod do
lednice z venku se po navezení ledu obložil cepovou slámou a zazdil jílem…
V roce 1912 přistavil tehdejší majitel hospody taneční sál, jak je již zapsáno o
pár řádků výše…
Mojí babičky první manžel Antonín Bareš, bratr Václava Bareše, též narozený
v č.p. 16 byl sládkem Komornohrádeckého pivovaru a v roce 1859 mu jeho otec Jiří
Bareš, sedlák na č.p. 16 koupil nynější naší chalupu č.p. 11 od sedláka Brycha
rodáka z Javorníka. Když první manžel mojí babičky zemřel, vzala si pak vdova po
něm syna Václava Bareše, mého vlastního dědečka Josefa Bareše, tatínka otce. A
z těchto spletitých rodinných svazků se narodilo 10 dětí a já jako jeden z mnoha
babičky vnuků, zapisuji tyto skutečnosti…
A tak v těchto vzpomínkách na naší starou, dobrou a milou hospůdku,
uzavírám poslední její kapitolu a zároveň děkuji naší milé a dobré hostinské paní
Marii Dleskové za ty hezké chvíle, když jsme tam chodily s několika sousedy třikrát
týdně pro chleba a housky a většinou tam hodinku poseděli a zavzpomínali na
uprchlé mládí různé příhody veselé i smutné co život přinesl…Škoda piva, které se
nevypije…
…Z té naší hospůdky, vedou jen tři schůdky, a to je ten důvod má milá, proč
nechci jít z ní ven!...
Ponocný půlnoc už troubí, poslední pivo si dám, na tebe hospůdko, nikdy
nezastýskám, i když jsem na světě sám…
Antonín Bareš

Pozn. Vzhledem k tomu, že se paní Marie Dlesková zapsala tak trochu do historie obce se
svojí hospůdkou, přeje jí obecní úřad do dalších let hodně zdraví, štěstí a pohody.

Hledáme kronikáře
„Zákonem ze dne 30. ledna 1920 č. 80 Sb. z. a n. ukládá se obcím
povinnost, aby pečovaly o řádné a věrohodné zapisování místních pamětí.
Usnesením obecního zastupitelstva Choceradského ze dne 11. února 1926 byl jsem
já, Jan Kamelský, professor na odpoč. v čís. p. 28, ustanoven za prvního kronikáře
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zdejší obce. Ujímaje se dnem 20. února t.r. této čestné povinnosti, předesílám dle
nařízení o kronikách svůj stručný životopis…“
Těmito slovy začíná Pamětní kniha obce Chocerad. Kronika, jež slovy
jednoho z jejích autorů „zaznamenává události a věci, které se týkají obce zdejší
úplně nestranně a jen proto, aby události tyto zůstaly nezapomenuty“. Její první
řádky napsal dne 15.2.1926 pan profesor Jan Kamelský. Na tvorbě tohoto
uměleckého díla se postupně vystřídalo pět generací choceradských kronikářů. Po
panu profesorovi Kamelském přišel roku 1934 pan František Kopřiva, rolník, v letech
1934 – 1945 pan Jaroslav Schück, živnostník, v letech 1960 – 1968 MUDr. Bohumil
Musil, lékař ve výslužbě a v roce 1968 pan Jan Honsa, učitel. Zápisy v choceradské
kronice končí rokem 1967. Jako by se tímto okamžikem symbolicky vytratila i
choceradská paměť, choceradská historie… Jako by se od této doby v naší obci
nestalo nic, co by bylo hodno toho být zaznamenáno. A nám zůstala pouze
vzpomínka na to, co bývalo kdysi…
Letos tedy oslavily Chocerady dvě výročí. Je tomu již 81 let, kdy pan
profesor Kamelský napsal úhledným krasopisem první řádek Pamětní knihy, a je
tomu již 39 let, kdy pan učitel Honsa napsal její řádek poslední. Od té doby si
Pamětní knihu přečetla celá řada lidí. Další choceradský kronikář se však už
nenašel…
Situace se začala měnit až letos, kdy díky dobrovolné práci skupiny
nadšenců dochází k postupné digitalizaci celé Pamětní knihy. Počínaje příštím
rokem bychom na stránkách Choceradského zpravodaje rádi postupně uveřejňovali
vybrané části, aby se s choceradskou minulostí měli možnost seznámit opravdu
všichni.
Současně pevně věříme a doufáme, že se mezi námi choceraďáky najde
pokračovatel této málem zapomenuté tradice. Nový kronikář obce Chocerady. Rádi
bychom, aby se stránky Pamětní knihy obce Chocerady po letech odmlky znovu
zaplnily dalšími osudy naší obce. Proto touto cestou
žádáme
každého z vás, kdo by měl o práci choceradského kronikáře zájem, aby co nejdříve
kontaktoval starostku obce pí Evu Bubnovou na telefonu 317 792 512, e-mailu
starostka@chocerady.cz nebo přišel osobně v úředních hodinách na obecní úřad.
Vzhledem k tomu, že bychom rádi do choceradské Pamětní knihy doplnili
záznamy o událostech v naší obci během oněch 39 chybějících let,
žádáme
i všechny, kdo by nám s doplněním mohli jakkoliv pomoci – například vlastními
vzpomínkami, vlastní kronikou, fotografiemi, či jakkoliv jinak - , aby nás kontaktovali
stejným způsobem. Každému, kdo by měl zájem se na díle choceradských kronikářů
podílet, jsou dveře obecního úřadu otevřeny dokořán!!! Předem děkujeme!
Mgr.Martin Smetana

Úprava parku před kostelem
V minulých dnech byla dokončena úprava parku a přilehlé komunikace od pošty
směrem k Neradům. V parku byla vybudována štěrková cesta osazená lavičkami a
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odpadkovými koši. Jen jak počasí dovolí dojde k dosázení zeleně tak, aby osázené
plochy tvořily ucelený vzhled. Na úpravu parku byla použita projektová dokumentace,
která byla vyhotovena za finanční prostředky Středočeského kraje již v minulosti.
Úprava parku byla financována z dotace od Středočeského kraje z Programu obnovy
venkova ve výši 121.000 Kč za spoluúčasti obce ve stejné výši.
Zároveň došlo k opravě obslužné komunikace před poštou, původní dlažba byla
vyměněna za zámkovou dlažbu, komunikace byla rozšířena tak, aby majitelé
přilehlých nemovitostí mohli zajíždět ke svým nemovitostem – komunikace bude
opatřena zábranami a bude přístupná pouze chodcům a cyklistům. Tato změna
zamezí průjezdům vozidel parkem a jejich parkování v něm.
Petra Jeništová

CO JE NOVÉHO S DĚTSKÝM HŘIŠTĚM?
Jak si mnozí z vás již všimli, nové dětské hřiště je již osazeno herními prvky. Bohužel
nám moc nepřálo počasí, a proto bude nutné počkat s otevřením až na jarní měsíce,
kdy bude hřiště oseto trávou. Co je pozitivní - na výzvu o zakoupení stromu se
přihlásili tři občané a to:
Pí Vejvodová – příspěvek ve výši 4.000,-- Kč
P. Burgel – příspěvek ve výši 1.400,-- Kč
P. Pojezný – příspěvek ve výši 5.000,-- Kč
Jména sponzorů budou připomínat cedulky umístěné přímo u stromů.
Děkujeme.
Obecní zastupitelstvo také schválilo uvolnění finančních prostředků na vybudování
pergoly, která je ve slunných dnech nutností.
Dětské hřiště je financováno z dotace od ČEZ – Oranžové nadace Obec Chocerady
získala 1,1 mil Kč.

Tady předem děkuji maminkám, které nabízejí své ruce při dokončovacích
pracích.
Petra Jeništová

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ aneb prosincová kultura v obci
V sobotu 1.12.2007 od 14.00 hod. jste srdečně zváni na zdobení vánočního
stromu před kostelem v Choceradech.
Najděte si chvilku v předvánočním shonu a přijďte se pozdravit se svými sousedy.
- ozdobení stromu ozdobami, které si vyrobí a přinesou děti
- soutěž pro děti o nejhezčí masku Mikuláše, čerta nebo anděla
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-

vyhlášení soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu vašich nemovitostí
výroba svíček, svícínků
prodej korálkových šperků a jmelí
vánoční občerstvení zajištěno

V sobotu 8.12.2007 od 16.00 hod. následuje

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO DĚTI
v sále sokolovny, kterou pořádá Apfel Company, OÚ Chocerady a OÚ
Hvězdonice.

Ve čtvrtek 27.12.2007 od 18.00 jste zváni na VÁNOČNÍ KONCERT
do kostela Nanebevzetí Pany Marie v Choceradech.
Daniela Demuthová – mezzosoprán
František Svejkovský – trubka
Vladimír Jelínek – varhany

Přijďte si zabruslit v pondělí 31.12.2007 na zimní stadion
v Velkých Popovicích
Od 11.30 bude led patřit dospělým hokejistům, takže pokud máte chuť
protáhnout své tělo, oprašte brusle a přihlaste se k účasti na tel. 777 661 102,
605 066 650 nebo přímo v restauraci Sport Club
Od 13.00 bude plocha vyhrazena pro děti v doprovodu rodičů, pro tuto část
akce bude zajištěn autobus, který bude odjíždět ve 12.15 od kostela
v Choceradech. V případě zájmu o přepravu autobusem se prosím přihlaste na
tel. 777 661 109.
Petra Jeništová

TEPLÍČKO = SMRÁDEK ?
Začala topná sezona, a tak je u nás v Choceradech jako každou zimu zase
nezdravo. Topit se samozřejmě musí, ale jde o to, čím a jak. „Kdo šetří, má za tři,
aneb pálením odpadků ušetřím za palivo i za popelnicový poplatek“ - možná také
znáte někoho s tímto postojem.
Každý by měl vědět, že pálení odpadů v domácnostech je zákonem
zakázáno, protože přináší vážná rizika pro životní prostředí i zdraví lidí.
Některé odpady, např. z plastů polyethylenové folie nebo PET lahve by
nepředstavovaly vážný problém, pokud bychom byli schopni je spálit se 100%
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účinností, tedy na oxid uhličitý a vodu. V reálu však vznikají vždy také produkty
nedokonalého spalování : saze obsahující polycyklické aromatické uhlovodíky, oxid
uhelnatý a v závislosti na složení spalované látky i řada dalších škodlivin.
Zatímco spalovny komunálních odpadů jsou na spalování odpadků a
jejich energetické využití skutečně zařízeny, žádná domácí kamna nebo kotel
se nemohou v tomto ohledu s nimi srovnávat. Ve spalovnách jsou odpady
vystaveny dostatečně vysoké teplotě po stanovenou dobu tak, aby proces
spalování byl co nejúčinnější. Navíc jsou vybaveny několikastupňovým
zařízením na čištění spalin a zachycování popílku.
Za takových podmínek bohužel naše domácí zařízení nepracují, a tak ti, kdo
pálí v kamnech odpadky, vypouštějí do ovzduší velmi koncentrovanou směs
nebezpečných chemických látek. Seznam těchto látek by byl dlouhý, pro představu,
jaká rizika tyto látky znamenají, se zastavme alespoň u dvou často zmińovaných
názvů :
Pod zkráceným termínem dioxiny se skrývají dvě rozsáhlé skupiny
chemických látek - polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD a PCDF).
Uvolňují se zejména při spalování PVC. Ne všechny dioxiny jsou toxikologicky
závažné, avšak řada z nich patří mezi látky vysoce toxické. Nejznámější a zároveň
nejjedovatější z těchto látek je sloučenina zjednodušeně zvaná dioxin
(tetrachlordibenzodioxin - TCDD). Ten je dokonce považován za jednu z
nejjedovatějších látek, jakou vůbec lidstvo zná. Na rozdíl od většiny jiných jedovatých
látek pro něj není stanovena bezpečná dávka - předpokládá se, že je škodlivý v
jakékoliv měřitelné koncentraci.
Dioxiny se vyznačují velmi dobrou schopností ukládat se v tukových tkáních
organismů, z těla se prakticky nevylučují, takže se postupně hromadí a po delším
čase mohou dosáhnout toxické hladiny. Mezi nejzávažnější škodlivé účinky dioxinů
patří podpora vzniku rakoviny a vývojových vad.
Podobně záludné jsou polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) - opět
velká skupina více či méně jedovatých látek, z toho řada prokazatelně
rakovinotvorných. Důvěrně se s nimi znají plíce všech kuřáků, neboť PAH jsou
obsaženy v cigaretovém kouři a jsou hlavní příčinou rakoviny plic. Bohužel kromě
cigaretového kouře se PAH vyskytují v nezanedbatelných koncentracích i všude tam,
kde se spaluje nekvalitní hnědé uhlí a odpady.
Mezi odpady, které bychom neměli pálit, patří i řada materiálů běžně
považovaných za vhodné ke ztopení. Jsou to časopisy a reklamní letáky - uvolňují se
z nich těžké kovy - a dále chemicky ošetřené dřevo - starý nábytek, prkna, parkety
apod., pozor také na novodobý nábytek, bývá potažen plastovou fólií.
Hustý štiplavý kouř nemusí mít samozřejmě na svědomí pouze nekvalitní
palivo, častou příčinou je prostě zastaralý kotel, jehož účinnost spalování je velmi
nízká a v důsledku toho se uvolňuje velké množství emisí.
I při správném provozování moderních kotlů a použití povolených paliv se
určitému množství škodlivých látek v kouři z našich komínů nevyhneme. Je však
nesrovnatelně menší v porovnání s pálením uvedených nevhodných materiálů.
Žádný slušný člověk nehází odpadky přes plot, nevyhazujme je tedy ani
komínem, jsou také vidět ( a cítit ) !!!
Klára Růžičková
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Zápis č. 9/2007
z jednání zastupitelstva obce Chocerady konaného dne 30. 10. 2007
od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
PŘÍTOMNI: pí Eva Bubnová, Petra Jeništová, Mgr. Taťána Vycpálková, Mgr. Martin
Smetana, Ing. Ivo Kořínek, p. Miloš Fantys, Milan Bober, Milan
Kocábek, Jan Herbst, Jan Krejcárek
Zvolení ověřovatelů zápisu: p. Miloš Fantys, Mgr. Martin Smetana
A. Program jednání zastupitelstva:
1. Prodej obecního pozemku pč. 155/19 v k. ú. Chocerady o výměře 1249 m2
2. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku na vjezdy k pozemkům u
opravených komunikací – p. Jan Krejcárek st.
3. Žádost o prodej pozemku pč. 544 v k. ú. Samechov (obecní komunikace) – pí
Zdeňka Matějková
4. Žádost pí Hany Novákové o pronájem pozemku před čp. 56 a 57 Vlkovec
(informace z místního šetření)
5. Žádost p. Miroslava Jirsy o koupi části obecního pozemku pč. 253/7 v k. ú.
Chocerady (informace z místního šetření)
6. Schválení návrhu na vydání změny č. 1 územního plánu Obce Chocerady
7. Schválení žádosti na změnu územního plánu Obce Chocerady – ZFP
Akademie, a. s.
8. Schválení provozního řádu dětského hřiště
9. Schválení náplně žádosti na dotaci pro rok 2008 – Program obnovy venkova
Doplnění programu jednání zastupitelstva:
10. Změna předsedy finančního výboru
11. Žádost o finanční příspěvek Apfel Company na Mikulášskou besídku
12. Žádost o finanční příspěvek Mysliveckého sdružení Ostříž Chocerady
13. Schválení II. úpravy rozpočtu na rok 2007 Obce Chocerady
14. Zvýšení měsíční odměny neuvolněné člence zastupitelstva vykonávající funkci
místostarostky
15. Schválení inventarizační komise
16. Schválení Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích za lázeňský nebo
rekreační pobyt
17. Schválení příspěvku na vánoční akci obecního úřadu
18. Schválení zakoupení pergoly na dětské hřiště
19. Schválení žádosti o vypouštění přečištěné vody z budoucí ČOV do
Vlkoveckého
Potoka – Jitka Svobodová
20. Doplnění usnesení zastupitelstva z 18. 6. – Změna poskytování vzdělání ZŠ a
MŠChocerady 267
21. Žádost majitelů nemovitostí o vybudování veřejné části hlavních řadů a
přípojných míst vodovodu a tlakové kanalizace v ulici Nad Mlýnem
v Choceradech
Zastupitelstvo schválilo rozšíření programu jednání
- 11 hlasů pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
B. Kontrola zápisu z minulého jednání zastupitelstva
- bez připomínek
-7-

C. K bodům programu
1. Prodej obecního pozemku pč. 155/19 v k. ú. Chocerady o výměře 1249
m2
Zastupitelstvo projednalo tři žádosti o prodej pozemku pč. 155/19
- žádost manželů Zhydykových
- žádost p. Jaroslava Říčaře
- žádost p. Eduarda Macha
Usnesení 1/9/2007: Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že zájemci o koupi
pozemku budou vyzváni k předložení nových finančních nabídek a pověřilo
starostku, aby písemně zájemce k předložení těchto nabídek vyzvala.
- 8 hlasů pro
- 0 proti
- 3 se zdrželi
2. Návrh na poskytnutí finančního příspěvku na vjezdy k pozemkům u
opravených komunikací – p. Jan Krejcárek st.
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Jana Krejcárka st. na poskytnutí
finančního příspěvku.
Usnesení 2/9/2007: Zastupitelstvo neschválilo žádost p. Jana Krejcárka st. na
poskytnutí finančního příspěvku na vjezdy k pozemkům u opravených
komunikací.
- 0 pro
- 9 proti
- 2 se zdrželi
3. Žádost o prodej pozemku pč. 544 v k. ú. Samechov (obecní komunikace)
– pí Zdeňka Matějková
Zastupitelstvo projednalo žádost pí Zdeňky Matějkové.
Usnesení 3/9/2007: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost pí Zdeňky
Matějkové o prodej pozemku pč. 544 v k. ú. Samechov.
- 0 pro
- 11 proti
- 0 se zdržel
4. Žádost pí Hany Novákové o pronájem pozemku před čp. 56 a 57 Vlkovec
(informace z místního šetření)
Starostka obce provedla na žádost zastupitelstva místní šetření, s výsledkem
bylo zastupitelstvo seznámeno.
Usnesení 4/9/2007: Zastupitelstvo neschválilo žádost pí Hany Novákové o
pronájem pozemku.
- 0 pro
- 11 proti
- 0 se zdržel
5. Žádost p. Miroslava Jirsy o koupi části obecního pozemku pč. 253/7 v k.
ú. Chocerady (informace z místního šetření)
Starostka obce provedla na žádost zastupitelstva místní šetření, s výsledkem
bylo zastupitelstvo seznámeno.
Usnesení 5/9/2007: Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje části pozemku pč.
253/7 v k. ú. Chocerady
- 11 hlasů pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
6. Schválení návrhu na vydání změny č. 1 územního plánu Obce Chocerady
Zastupitelstvo schválilo návrh na vydání změny č. 1 ÚP Obce Chocerady.
Usnesení 6/9/2007: viz příloha
- 11 hlasů pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
7. Schválení žádosti na změnu územního plánu Obce Chocerady ZFP
Akademie, a. s.
ZFP Akademie, a. s. podala žádost na změnu kategorizace pozemku pč.
826/59
Usnesení 7/9/2007: viz příloha
- 11 hlasů pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
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8. Schválení provozního řádu dětského hřiště
Zastupitelstvo projednalo předložený návrh provozního řádu dětského hřiště.
Místostarostka po zapracování připomínek předloží provozní řád na příštím
zasedání zastupitelstva obce.
9. Schválení náplně žádosti na dotaci pro rok 2008 – Program obnovy
venkova
Usnesení 9a/9/2007: Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z POV
na vybudování veřejného osvětlení ve výši 200.000,- Kč.
- 11 hlasů pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
Usnesení 9b/9/2007: Zastupitelstvo schválilo 50% spoluúčast obce na
dofinancování dotace z POV ve výši 200.000,- Kč.
- 11 hlasů pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
10. Změna předsedy finančního výboru
Současným předsedou finančního výboru je Ing. Vladislav Hana, který není
členem zastupitelstva obce. Dne 23.10. na základě závěru auditu byla
starostka upozorněna, že podle zákona o obcích může být předsedou
finančního výboru pouze člen zastupitelstva. Za nového předsedu finančního
výboru byla navržena Mgr. Taťána Vycpálková.
Usnesení 10/9/2007: Zastupitelstvo schválilo předsedkyni finančního výboru
Mgr. TaťánuVycpálkovou s účinností od 1. 11. 2007.
- 10 hlasů pro
- 0 proti
- 1 se zdržel
11. Žádost o finanční příspěvek Apfel Company na „Mikulášskou besídku“
Usnesení 11/9/2007: Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši
5.000,-- Kč
na „Mikulášskou besídku“ sdružení Apfel Company.
- 9 hlasů pro
- 0 proti
- 2 se zdrželi
12. Žádost Mysliveckého sdružení Ostříž o finanční příspěvek
Usnesení 12/9/2007: Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši
5.000,-- Kč
MS Ostříž na nákup kamenné soli a medikované krmné směsi CERMIX pro
léčbu spárkaté zvěře.
- 8 hlasů pro
- 0 proti
- 3 se zdrželi
13. Schválení II. úpravy rozpočtu na r. 2007 Obce Chocerady
Usnesení 13/9/2007: Zastupitelstvo schválilo II. úpravu rozpočtu Obce
Chocerady na rok 2007.
- 11 hlasů pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
14. Zvýšení měsíční odměny neuvolněné člence zastupitelstva vykonávající
funkci místostarosty
Usnesení 14/9/2007: Zastupitelstvo schválilo zvýšení měsíční odměny
místostarostce obce pí Petře Jeništové na 15.000,-- Kč měsíčně s účinností
od 1. 11. 2007.
- 7 hlasů pro
- 0 proti
- 4 se zdrželi
15. Schválení inventarizační komise
Usnesení 15/9/2007: Zastupitelstvo obce schválilo složení inventarizačních
komisí pro období 2007- 2010.
- hlavní inventarizační komise: předseda komise: Eva Bubnová
členové:
Jan Herbst
Petra Jeništová
- dílčí inventarizační komise:
a) sklad materiálu a hasičské sbory
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předseda komise: Milan Bober
členové:
Miloš Fantys
Josef Nepraš
b) obecní knihovna
předseda komise: Mgr. Taťána Vycpálková
členové:
Iva Vávrová
Jana Kofroňová
c) obecní úřad
předseda komise: Eva Bubnová
členové:
Petra Jeništová
Jan Herbst
d) hmotný investiční majetek
předseda komise: Mgr. Taťána Vycpálková
členové:
Milan Kocábek
Ing. Ivo Kořínek
e) finanční
předseda komise: Milan Bober
členové:
Iva Vávrová
Jana Kofroňová
- 11 hlasů pro

- 0 proti

- 0 se zdržel

16. Zrušení vyhlášky č. 4/2003 a schválení nové Obecně závazné vyhlášky o
místních poplatcích za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Usnesení 16a/9/2007: Zastupitelstvo schválilo zrušení Obecně závazné
vyhlášky č. 4/2003 o místních poplatcích za lázeňský nebo rekreační pobyt.
- 11 hlasů pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
Usnesení 16b/9/2007: Zastupitelstvo schválilo novou Obecně závaznou
vyhlášku č.1/2007 o místních poplatcích za lázeňský a rekreační pobyt.
- 11 hlasů pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
17. Schválení příspěvku na vánoční akci obecního úřadu
Dne 1. 12. 2007 proběhne na veřejném prostranství před kostelem slavnostní
zdobení vánočního stromu.
Usnesení 17/9/2007: Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na vánoční
akci obce ve výši 20.000,-- Kč.
- 11 hlasů pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
18. Schválení zakoupení pergoly na nové dětské hřiště u školy
Usnesení 18/9/2007: Zastupitelstvo schválilo zakoupení pergoly na dětské
hřiště.
- 10 hlasů pro
- 0 proti
- 1 se zdržel
19. Schválení žádosti o vypouštění přečištěné vody z budoucí ČOV čp. 37 do
vlkoveckého potoka – Jitka Svobodová
Usnesení 19/9/2007: Zastupitelstvo obce schválilo žádost slečny Jitky
Svobodové o vypouštění přečištěné odpadní vody z ČOV domu čp. 37
Vlkovec do vodoteče „Bezejmenného potoka“ v k. ú. Vlkovec.
- 11 hlasů pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
20. Doplnění usnesení zastupitelstva z 18. 6. 2007 – Změna poskytování
vzdělání ZŠ a MŠ Chocerady
Zastupitelstvo opětovně projednalo žádost ZŠ a MŠ Chocerady 267 o změnu
poskytování vzdělání, k němuž dojde v souvislosti se zařazením jednoho žáka
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do oboru základní škola speciální (pomocná škola). Zastupitelstvo doplnilo
usnesení z 18. 6. 2007.
Usnesení zastupitelstva 20/9/2007: Zřizovatel (Obec Chocerady) souhlasí s
§ 179 odst. 4 písm. d) školského zákona.
- 11 hlasů pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
21. Žádost majitelů nemovitostí o vybudování veřejné části hlavních řadů a
přípojných míst vodovodu a tlakové kanalizace v ulici Nad Mlýnem
v Choceradech
Zástupce občanů výše jmenované lokality p. Roman Střelka seznámil
zastupitele obce se záměrem možnosti dobudování veřejné části vodovodu a
dobudování veřejného řadu tlakové kanalizace. Zastupitelstvo vzalo žádost na
vědomí a po bližším seznámení a prostudování připraví starostka do příštího
zasedání zastupitelstva stanovisko.
Zapisovatel: Iva Vávrová
Ověřovatelé zápisu:
Miloš Fantys

Mgr. Martin Smetana

Eva Bubnová v.r.
starostka

Petra Jeništová v.r.
místostarostka

Pozn. Přílohy usnesení 6/9/2007 a 7/9/2007 jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT DNE 29.11.2007 V 18.30 NA VEŘEJNOU
SCHŮZI, KTERÁ SE KONÁ V SÁLE SOKOLOVNY, KDE BUDETE SEZNÁMENI S
PŘIPRAVOVANÝM PROJEKTEM REKONSTRUKCE ŠKOLY A S VYBUDOVÁNÍM
BYTOVÉ NÁSTAVBY.
Starostka obce

Ekorada na tento týden)
Řeky tečou přes náš byt
Pitná i užitková voda je stále vzácnější tekutinou. Je třeba vodou šetřit a snižovat
obsah škodlivin v odpadních vodách.
Jsme navyklí v pitné vodě mýt auta či jí dokonce splachujeme WC. Největší množství
vody spotřebujeme na koupání, proto si vanovou lázeň dopřáváme jen výjimečně a
raději se krátce sprchujeme. Mnohem menší spotřebu se stejným efektem umožňují
úsporné sprchy. Vodu (a i energii) šetříme i pákovými bateriemi, termostatické
baterie dokonce nastaví teplotu vody na požadovanou teplotu okamžitě a
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automaticky. Kapající kohoutky vyměníme hned, jak tuto vadu zjistíme. Ani při čištění
zubů či při holení nemusí téct voda nepřetržitě. Upřednostňujeme moderní WC
splachovadlo umožňující malý a velký „šplouch“, neprotékající je samozřejmostí.
Obyčejným jádrovým mýdlem se umyjeme stejně dobře, jako mýdlem plným
chemikálií. Na toaletě se obejdeme bez deodorantů „obohacujících“ vodu po každém
spláchnutí. Omezujeme používání saponátů a jiných pracích a čistících přípravků,
bez obav dáváme přednost těm ekologický šetrným.

Sůl nad zlato
Počasí nám poslalo již první sněhové vločky, takže zima klepe na dveře. Namrzlý
chodník je noční můrou každého správce či vlastníka přilehlé nemovitosti. Solení
chodníku se vyhýbáme nejen doma, ale i v zaměstnání. Sůl škodí především
stromům, které pak chřadnou a odumírají. Kromě úhynu stromů však slaná voda
způsobuje velké potíže v biologických stupních čistíren odpadních vod. Sůl ale škodí
i zvířatům, což nejvíce můžeme pozorovat na poškození tlapek našich psů. A
v neposlední řadě trpí naše obuv. Sůl lehce nahradíme pískem či keramickou
posypovou drtí, která má dokonce značku „Ekologicky šetrný výrobek“.

Šetříme ovzduší
Začíná topná sezóna a naše města i obce se začínají halit do hustého kouře, ze
kterého se točí hlava. Ovzduší houstne. Vinou nízkých teplot v lokálních topeništích
unikají do ovzduší jedovaté sloučeniny. Proto nespalujeme gumu, molitan, plasty ani
zbytky chemikálií, ačkoli hoří. Zdrojem škodlivin je i pálené listí na zahradách!
Snažíme se omezovat spotřebu hnědého uhlí – to je jednou z příčin kyselých dešťů.
Vhodnějšími palivy jsou dřevo, čistě dřevěné odřezky či piliny nebo plyn, vcelku bez
rizik je spalování papíru bez příměsí a celofánu, i když víme, že starý papír lze využít
lépe při recyklování. Každý rok si necháváme prohlédnout a seřídit spalovací
zařízení odborníkem – ušetříme nejen za otop.
Velkou měrou poškozují ovzduší také spreje, jejichž hnacím plynem je freon. Ten
poškozuje ozónovou vrstvu, proto takové spreje vůbec nekupujeme a dáváme
přednost mechanickým rozprašovačům. Sebelepší deodorant interiéru také výborně
nahradíme důkladným vyvětráním, mol se ze šatníku odstěhuje stejně dobře díky
levandulové vůni než chemickým přípravkům.
Ekoradu pro Vás vybral
Jan Urban, ekoporadce Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim
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