Úvod únorového zpravodaje nemůže začít jinak,než smysluplným nočním vyrušením
paní starostky slečnou Jeannette Staňovou. Nahlásila hoření lesa směrem k Vestci.
Nebyla první, kdo o něm věděl, ale byla první, kdo zavolal. Požár v zárodku asi po
hodině uhasili benešovští hasiči se slovy: „Zachránili jste si velký průšvih.“
Slečna Staňová je sympatické děvče. A teď ještě tohle!
Joj, to bude nevěsta! Díky.
(Jinak paní starostku s nějakými prkotinami v noci neobtěžujte)

---------------------------------------------------------------------Z Á P I S č. 1 / 2 0 0 7
ze zasedání zastupitelstva obce Chocerady, konaného dne 22. 01. 2007 v zasedací místnosti obecního
úřadu

PŘÍTOMNI :
pí Eva Bubnová, pí Petra Jeništová, p.Jan Herbst, p.Milan Bober,
Mgr.Tat’ána Vycpálková, p.Miloš Fantys, p.Milan Kocábek, Ing.Ivo Kořínek,
Mgr.Martin Smetana, pí Iva Vávrová
OMLUVENI :

p. Josef Nepraš

ZVOLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU : Mgr. Taťána Vycpálková a p.Miloš Fantys.
1.

KONTROLA ZÁPISU Z 18.12.2006
Bez připomínek – všechny úkoly splněny.

2.

PŘÍSPĚVEK NA ČOV
Zastupitelstvo obce projednalo žádost p.Miloslava Javůrka, Vestec 36 o příspěvek
na domovní ČOV. Zastupitelstvo obce svým hlasováním – 10 hlasů pro; 0 hlasů

proti; nikdo se nezdržel hlasování – rozhodlo o poskytnutí příspěvku v souladu s
vyhláškou obce č.10/2003.
3.
4.

5.

PRODEJ MAJETKU OBCE
Zastupitelstvo projednalo již schválený záměr o prodeji pozemku ppč. 944/2,
k.ú. Chocerady
o výměře 48 m2. Pozemek je ve vlastnictví obce. Obecní
úřad obdržel žádost o koupi tohoto pozemku od společnosti ZFP Akademie a.s.
Zastupitelstvo obce svým hlasováním – 10 hlasů pro; 0 hlasů proti; nikdo se
nezdržel hlasování – rozhodlo o prodeji pozemku ppč. 944/2 společnosti ZFP
Akademie a.s.
OPRAVA OBECNÍHO DOMKU
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na opravu nemovitosti čp. 23 ve Vestci.
Nemovitost je ve vlastnictví obce. V současné době nemovitost na základě
nájemní smlouvy užívá p.Nikolay Adamenko.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou p.Hlaváče o technickém stavu
nemovitosti. Opravy by si vyžádaly částku cca 300.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce svým hlasováním – 10 hlasů pro; 0 hlasů proti; nikdo se
nezdržel hlasování – rozhodlo :
a) z důvodu technického stavu nemovitosti o ukončení stávající nájemní
smlouvy
b) starostka obce nechá vypracovat znalecký posudek nemovitosti (odhad)
c) obec nabídne nemovitost k prodeji

6.

STRATEGIE ROZVOJE REGIONU POSÁZAVÍ
Místostarostka obce na jednání zastupitelstva dne 18.12.2006 seznámila členy
zastupitelstva se Strategií rozvoje regionu Posázaví na období let 2007 – 2013
včetně strategických plánů Leader.
Zastupitelstvo obce Chocerady svým hlasováním – 8 hlasů pro; 0 hlasů proti;
nikdo se nezdržel hlasování – schvaluje Strategii rozvoje regionu Posázaví na
období let 2007 – 2013 včetně strategických plánů Leader. Zároveň potvrzuje, že
správní území obce Chocerady je součástí regionu Posázaví. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostku podpisem schvalovacího protokolu.
Při pořizování zápisu z jednání zastupitelstva z 18.12.2006 tento bod nebyl
v zápisu uveden, a proto je zařazen do tohoto zápisu.

7.

RŮZNÉ
a) ZÁKLADNÍ ŠKOLA – INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY
ŠKOLSKÁ RADA
Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Miroslava Cinkeisová seznámila zastupitelstvo obce
s činností,
pravomocemi a personálním složením školské rady.
Zastupitelstvo bude seznámeno s datem prvního zasedání školské rady, které
svolá ředitelka školy.
Personální obsazení školské rady:
Za OÚ – zřizovatele: p. Jan Herbst, p. Miloš Fantys a pí Petra Jeništová.
Za zákonné zástupce: p. Vítězslav Pojezný, pí Marie Sobotková a pí Jaroslava
Štouralová.

Za ZŠ a MŠ: Mgr. Romana Kolářová, Mgr. Markéta Skalická a pí Jana
Stonová.
Funkční období členů školské rady je tři roky.
KEŘE U ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
Ředitelka školy informovala zastupitelstvo o možném nebezpečí úrazu u
nového školního hřiště, v jehož těsném sousedství jsou keře, které mohou
způsobit zranění dětí.
Komise životního prostředí provede místní šetření a zastupitelstvu předloží
návrh na řešení stávajícího stavu.
ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
Ředitelka školy informovala zastupitelstvo o možnosti zakoupení obědů ve
školní jídelně za cenu 48,- Kč pro veřejnost. Zastupitelstvo obce schválilo, že
nebudou účtovány náklady na energii a vodu spotřebovanou na obědy pro
veřejnost. Jedná se o částku do 1.000,- za čtvrtletí, která bude použita na
kuchyňské vybavení.
VYBAVENOST TŘÍD
Zastupitelstvo bylo informováno, že v současné době jsou všechny třídy
základní školy vybaveny novým nábytkem.
ROZVOD TOPENÍ V ZŠ
Vzhledem k poruše rozvodu topení v základní škole (stáří rozvodů je 24 let)
souhlasí zastupitelstvo obce s návrhem na vypracování studie, která by
posoudila stávající stav rozvodů topení a která by navrhla řešení stávajícího
stavu.
b) PŘÍSPĚVEK NA TELEFON
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na vyplacení jednorázového příplatku
pro starostku obce za měsíc prosinec, který bude kompenzovat její náklady na
služební hovory, které uskutečňuje svým soukromým mobilním telefonem.
Zastupitelstvo obce svým hlasováním – 9 hlasů pro; nikdo proti; 1se zdržel
hlasování – souhlasí s vyplacením jednorázového příplatku starostce obce ve
výši 2.000 Kč.
Současně zastupitelstvo obce souhlasí s převodem soukromého telefonu
starostky obce na služební.
c) ŽIVELNÁ POHROMA
Starostka informovala členy zastupitelstva obce o následcích živelné pohromy
(vichřice), která postihla naši obec a celou ČR ve dnech 18.-21.1.2007.
d) ZPRAVODAJ
Starostka informovala členy zastupitelstva o vydání Choceradského
zpravodaje č.1/2007. Současně starostka požádala členy zastupitelstva o
jejich příspěvky do dalších čísel Zpravodaje.
e) INVESTIČNÍ AKCE
Na dalším zasedání bude na základě návrhů členů zastupitelstva projednán a
schválen záměr investičních akcí obce pro rok 2007 v souladu s rozpočtem na
tento rok a další období. Členové zastupitelstva zašlou své návrhy nejpozději
týden před jednáním.

f) VÝBORY A KOMISE
Na dalším zasedání zastupitelstva předloží jednotlivé komise svůj návrh
činnosti pro rok 2007.
Zapsal :
Ověřovatelé:

Jan Herbst
Mgr.Taťána Vycpálková

Petra J e n i š t o v á
místostarostka

p.Miloš Fantys
Eva

Bubnová
starostka

-------------------------------------------------------------------

Informace pro naše nové a nejmladší
občánky
Vážení novorozenci, kojenci a batolata – vaše uvítání do občanského
života bude probíhat dvakrát ročně, a to v květnu a v říjnu, při akci známé jako
„vítání občánků“. Již potvrzené prostory v sázavské obřadní síni nám byly
bohužel následně zamítnuty, ale jistě najdeme i jiné prostory vhodné pro tento
společenský akt. Vaši rodiče obdrží písemnou pozvánku nejen pro vás, ale i
pro babičky, dědečky, bratříčky, sestřičky, strýčky a tetičky.
Jen upozorňujeme, že ti, kterým nebude v den konání té slávy alespoň 6
týdnů, budou muset počkat na následující termín.
------------------------------------------------------

Základní škola v Choceradech nabízí obědy pro cizí strávníky. Cena
oběda je 47 Kč.
Školní mléko
Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organismu,
především jako zdroj vápníku. Podle údajů Kliniky dorostového a dětského lékařství
v Praze je však přísun vápníku u našich dětí stále nedostatečný. Dobře vyvážený
jídelníček by měl obsahovat mléko či mléčný výrobek prakticky denně.
Naše škola je již několik let zapojena do programu „Podpora spotřeby
školního mléka“. To znamená, že žáci plnící povinnou školní docházku mají 4x týdně
nárok na dotované mléko za 3,50 Kč a 1x týdně na jogurt nebo lipánek za 4,- Kč.
Dodávky zajišťuje a ceny určuje LAKTEA,o.p.s.
Měsíčně žáci vypijí 200 ks mlíček a snědí 300 ks smetanových krémů.
Největší zájem je o mlíčko s příchutí vanilky. Velmi nás těší oblíbenost mléčného
programu i u žáků 2. stupně.
/vyc/

Diakonie Českobratrské církve evangelické
Středisko Vlašim
Benešovská 507
258 01 Vlašim
Tel.: 317 844 482
Fax.: 317 842 295
Email: vlasim@diakoniecce.cz
www.vlasim.diakoniecce.cz
nabízí tyto sociální služby
DŮM PRO MATKY S DĚTMI
Pobytová služba azylového typu pro matky s dětmi a ženy, které se ocitly
v nepříznivé životní situaci. Cílem služby je sociální začleňování klientek do
společnosti.
Nabízíme - ubytování ( maximálně na 1 rok )
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání
osobních záležitostí
- asistence nácviku základních dovedností vedení domácnosti
ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
V rámci pobytových programů nabízíme tuto ambulantní, bezplatnou a anonymní
službu všem sociálně potřebným obyvatelům regionu.
Poskytujeme :
- informace směřující k řešení nepříznivé životní situace prostřednictvím sociální
služby
- informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o
jiných formách pomoci
- informace o základních právech a povinnostech osob, zejména v souvislosti
s poskytováním sociálních služeb
Občanské sdružení TŘI, Červené vršky 833, 256 01 Benešov, tel./fax 317722046
poskytuje následující služby:
Mobilní hospic – služba, která pomáhá těžce a nevyléčitelně nemocným lidem
prožít důstojným způsobem a v rodinném kruhu poslední období života. Služba je
plně financována z dotací a sbírek.
Tel: 605 276 114
Půjčovna zdravotních pomůcek – zdravotní a kompenzační pomůcky zkvalitňují
život lidí se zdravotním postižením a přispívají k jejich pocitu životní pohody.
Půjčovné se hradí.
Tel: 317 722 046
Osobní asistence – Služba lidem se sníženou soběstačností, odlehčovací služby
pro pečující.
rodiny. Služba je hrazena klientem
- dohled v bytě klienta 40,--/hod
- doprovod klienta 45,-- /hod
Tel.: 317 725 831

Asistenční auto – služba je určena pro seniory, matky na MD nebo osoby se
zdravotním postižením a jejich doprovod.
- po městě 8,--/km
- mimo město 7,--/km
- doprovod asistentky 40,--/hod
Tel.: 777 333 939
------------------------------------------------------------------Informace o výsledku ankety o zájmu občanů k připojení ke Komunitní síti
Mnichovicka
Počátkem prosince 2006 byla vyhlášena anketa k průzkumu zájmu občanů o
možnosti připojení k datové síti. Občané byli informováni prostřednictvím letáků
roznesených prostřednictvím České pošty a Choceradského zpravodaje o službách
Komunitní sítě Mnichovicka, nákladech na vybudování sítě a o nákladech pro
občany, kteří by měli o připojení zájem. Anketa byla ukončena dne 31.1.2007.
Informační výstup tj. počet zájemců o budoucí připojení k síti spolu s informací o
nákladech na vybudování sítě, poslouží zastupitelstvu obce při rozhodování o
uskutečnění této plánované investiční akce.
Oblast:
Počet zájemců:

Chocerady
Samechov
Vlkovec

12
3
2

„Je pěkné mluvit, ještě příjemnější je konat…..!“
Petra Jeništová
místostatrostka obce
--------------------------------------------------------PROČ PLATÍME ZA TŘÍDĚNÝ ODPAD?
Milí spoluobčané, pokud vás pálí tato nebo jiné otázky týkající se obecní vyhlášky o
odpadech, přečtěte si pozorně tento příspěvek.
„V jiných obcích se za tříděný odpad neplatí!“
Každá obec je ze zákona povinna zajistit systém třídění odpadu a musí za tento
systém platit - v našem případě tedy platí za kontejnery a jejich odvoz. Každá
obec také svým občanům tuto službu účtuje, řada obcí ji však zahrnuje do
paušálního poplatku za odpad a neuvádí, kolik z toho je za odpad tříděný.
„Za tříděný odpad by se přece vůbec platit nemělo!“
To je pravda, ale bohužel to tak nefunguje. Příjem z vytříděného odpadu
použitelného k recyklaci není tak vysoký, aby pokryl náklady na provoz systému
třídění. Takže musíme doplácet. Nízké výkupní ceny druhotných surovin asi
neovlivníme, ale něco přece jen ovlivnit můžeme. Pokud kontejner na tříděný
odpad připomíná svým obsahem spíše popelnici, nemůžeme očekávat velký

výtěžek. Možná jste si všimli, že poplatek za tříděný odpad se tento rok mírně
snížil. Budeme-li schopni třídit lépe, poplatek se může dále výrazně snižovat.
„Proč mám platit tolik popelnic, když je nepotřebuji?“
To je oprávněná námitka některých osaměle žijících občanů, pro které je
12popelnic za rok skutečně mnoho. Tento nedostatek budeme řešit. Připomínám,
že domácnosti, kde topí plynem, elektřinou nebo ve zplynovacím kotli na dřevo,
mají možnost zakoupit pouhých 6 známek.
„Třídit nechci, nemám na to doma místo“
Házet všechny odpadky do popelnice je určitě nejpohodlnější způsob, jak se jich
zbavit (i když přece jen odpovědnější než je hodit do příkopu). Musíme si však
uvědomit, že je to z velké části znovu použitelný materiál, kterého je škoda.
Zkuste si představit tu hromadu odpadu, která po vás za celý život zbyde, a
pořiďte si nějaký koš nebo kbelík navíc.
Naše obecní vyhláška sice není dokonalá, ale oproti jiným přináší nespornou
výhodu: při troše snahy máme možnost kromě životního prostředí šetřit také naše
peněženky. Jiné obce většinou využívají možnosti stanovit paušální poplatek. Ten
je pro všechny stejný, ať třídí nebo ne, ať naplní za rok 50 popelnic nebo jednu.
Naše obec dává možnost: buď budu třídit, vyvezu méně popelnic a ušetřím
(min.poplatek za 6 svozů činí 360Kč), nebo naplním každý týden popelnici a
zaplatím po zásluze více (za 1 popelnici 1982Kč).
Třídit se u nás zkrátka vyplatí.
Ještě poznámka na závěr: nejproblematičtější obsah mívají kontejnery na plast,
proto připomínám, že do nich patři jen fólie, PET-lahve, plastové výrobky,
polystyrén a nově také nápojové kartony Tetra Pak. Odpadky je potřeba zbavovat
zbytků nesourodého materiálu.
Klára Růžičková
komise životního prostředí
----------------------------------------------------------CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ DĚTI
Vážení rodiče, pokud máte dítko ve věku 2-6 let, pak je tato nabídka právě pro vás.
Sokol Chocerady od ledna znovu pořádá pravidelné cvičení pro nejmenší. Každé
pondělí od 16.00 do 16.45h má vaše dítě možnost vyzkoušet si ve školní tělocvičně
cvičení na nejrůznějším nářadí a pohrát si s dalšími dětmi. Předškolní děti a malí
školáci (1.třída) mohou toto cvičení navštěvovat sami, mladší děti s rodiči. Cena
opravdu není vysoká, členské příspěvky pro Sokol jsou stanoveny na 120,-Kč za dítě
a 220,-Kč za dospělého na kalendářní rok.
Není potřeba se hlásit předem, přijďte se podívat,
jestli se Vašemu dítěti bude cvičení líbit.
Těší se na vás

Pavla Zíková (tel.317792161, 608535434) a Klára Růžičková

Sportovně kulturní centrum v Ondřejově v roce 2007
SPORTOVNÍ, JAZYKOVÉ, VÝTVARNÉ A HUDEBNÍ KURSY
Novinky: keramika pro předškolní děti s rodiči a pro děti ZŠ, italština vhodná pro cestování,
volejbal pro 2. stupeň ZŠ
Kursy, které byly zahájeny v září 2006 budou opět otevřeny.
Sportovní: pohybové hry pro děti od 5ti let, tanečky a cvičení pro předškolní děti s rodiči,
aerobik pro děti, hip hop pro juniory, zdravotní TV pro dospělé (pro důchodce zdarma),
badminton pro děti, badminton pro juniory a badminton výběrový, florbal pro juniory, volejbal
pro juniory a volejbal pro dospělé, taneční pro dospělé, aerobik pro pokročilejší cvičenky,
Jazykové: angličtina pro začátečníky, středně pokročilé, pokročilé a pro děti 1.a 2. třídy ZŠ,
němčina pro pokročilé, španělština pro začátečníky
Výtvarné: výtvarná tvorba pro předškolní děti s rodiči, pro děti 1. stupně ZŠ, pro dospělé
Hudební: výuka na kytaru bez not pro začátečníky a pro pokročilejší
POSILOVNA - VÝHODNÉ CENOVÉ BALÍČKY VSTUPŮ – platné leden až červen 2007
¾ 50,- Kč - jednotlivé vstupné 1 hodina
¾ 450,- Kč – 10 vstupů - ušetříte 50,-Kč – pro nepravidelné tréninky
¾ 800,- Kč – 20 vstupů - ušetříte 200,- Kč - pro tréninky 1 x týdně
¾ 1 600,- Kč – půlroční permanentka – nepřenosná – pro tréninky neomezené
ZÁPIS DO KURSŮ A PRODEJ PERMANENTEK DO POSILOVNY

Je stále možný v úterý až čtvrtek od 16,00 do 19,00 hod v kanceláři SKC
v Ondřejově.
14. 1.
4. 2.
11. 3.
25. 3.
15. 4.
22. 4.
20. 5.
10. 6.

VÍKENDOVÉ AKCE SE ŠPIČKOVÝMI PROFESIONÁLNÍMI LEKTORY
Michal Šubr, instruktor, Buď fit s ČT
Aerobik a Body Styling
Mgr. Olga Šípková, mistryně světa
Aerobik – různé formy
PhDr. Jana Havrdová, mistryně světa
Step aerobik a Power Jóga
Mgr. Michaela Polášková, fyzioterapeutka Orientální břišní tance + Pilates
Dr.Jaroslava Otáhalová, odborná asistentka
Pilates + Aby Vás záda nebolela
Michal Šubr, instruktor, Buď fit s ČT
Aerobik a Body Styling
Katka Bímanová, profesionální instruktorka
Aerobik + Muscle Conditioning
Ing. Radka Hanáková, mistryně světa
Step aerobik a Power Jóga
DIVADLO PRO DOSPĚLÉ I DĚTI a ZAJÍMAVÉ PŘEDNÁŠKY
Termíny budou upřesněny, sledujte naše internetové stránky a plakáty.

HERNA PRO DĚTI – HLÍDÁNÍ DĚTÍ - INTERNET
PRO MAMINKY, TATÍNKY, BABIČKY I DĚDĚČKY S DĚTMI I BEZ
Herna se společenskou místností a internetem je pro Vás otevřena každý den v provozních
hodinách. Hlídání je vždy spojeno s aktivitami v učebně nebo tělocvičně. Ve čtvrtek od 13,30
do 16,30 hod (keramika), v pátek od 18,00 do 19,00 hod (aerobik), neděle od 9,00 do 11,30
hod pouze při víkendové akci (aerobik apod.).
PROVOZNÍ DOBA OD ÚNORA 2007
v tělocvičně a učebně dle rozvrhu jednotlivých kursů
pondělí až pátek 16,00 – 20,00 hod (od 1.4. do 21,00 hod), sobota zavírací den, neděle
9,00– 12,00hod
KONTAKT
Choceradská 62, www.obecondrejov.cz, skcvondrejove@seznam.cz, 775 564 064

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.
nemocnice Středočeského kraje
Centrum rekondičních, rehabilitačních
a sociálních služeb Chocerady
Ceník masáží Klasická masáž
Záda - šíje.............................................195,- Kč ( po slevě 166,- )
Záda......................................................130,- Kč ( po slevě 111,- )
Šíje .........................................................80,- Kč ( po slevě 68,- )
Dolní končetiny....................................300,- Kč ( po slevě 255,- )
Hýždě......................................................90,- Kč ( po slevě 77,- )
Horní končetiny...................................165,- Kč ( po slevě 140,- )
Celková masáž......................................450,- Kč ( po slevě 383,- )
( záda, šíje, dolní končetiny )
- masáže probíhají od 1.2. 2007 do 28.2.2007 ve dnech Po - Pá
od 7.30h do 15.00h
- objednávky telefonicky na tel.č. 607/522 009 p.Matys pouze
Po - Pá od 7.30 - 15.00h nebo přímo osobně v Centru
Na masáže je poskytována od 1.2. 2007
do 28.2.2007 sleva ve výši 15%
Dále lze využít rašelinových sáčků na prohřátí požadovaných částí těla. Cenová relace
procedury je 20,- Kč/ 30 minut při použití jednoho páru rašelinových sáčků.
K dispozici je v současné době 5 párů. Při použití všech párů je nutno objednat
proceduru předem z důvodu aktivace sáčků.
Pedikúra Ceník služeb
Pedikúra.........................................................................95,- kč
( odstranění zrohovatělé kůže, úprava nehtů, kuří oka )
Ošetření popraskaných chodidel..................................10,- kč
Masáž nohou..................................................................30,- kč
Odlakování nehtů............................................................5,- kč
Lakování nehtů..............................................................20,- kč
Francouzské lakování....................................................50,- kč
Dále nabízíme
Skořicová masáž ( anticelulitidní )
- hýždě + stehna............................120,- Kč ( po slevě 102,- )
- hýždě + záda...............................190,- Kč ( po slevě 162,- )
Aromatická masáž ( relaxační )...........110,- Kč ( po slevě 94,- )
Masáž dlaní a karpálů.............................80,- Kč ( po slevě 68,- )
Na masáže je poskytována od 1.2. 2007do 28.2.2007
sleva ve výši 15%
- pedikúra a speciální masáže probíhají ve dnech Po - Pá od 7.30h do 15.00h
- objednávky telefonicky na tel. č. 605 352 498 paní Michálková pouze
Po - Pá od 7.30 - 15.00h nebo přímo osobně v Centru.

KDE JE PRAVDA
Z odpovědí na dotazy Benešovského deníku ze dne 5.1.2007-tisková zprávaBc.Vendula Pírková, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči : Kolik klientů do
konce roku využilo služeb bývalé dětské léčebny a jaký přinesli zisk ?
Do konce roku 2006 využilo služeb Centra rekondičních,rehabilitačních a sociálních
služeb v Choceradech 333 klientů s pozitivním ekonomickým efektem. (pozn. aut.vzhledem k tomu,že služby byly poskytovány do konce listopadu zdarma,to je určitě
pozitivní výsledek).
MF NES dne 8.2.2007 – Špičkové zařízení nemá klienty :
Seniorské centrum je zatím pro benešovskou nemocnici zátěží. Ředitel centra pan
Zachoval přiznal,že nemocnice zatím centrum dotuje. (pozn. autora- nedivme se,že o
centru kolují různé řeči). ALE V CENTRU MAJÍ I POKLAD. ZLATÉ RUCE. MASĚRA A
PEDIKÉRKY.
(vyc)

--------------------------------------------------------------V ordinaci paní zubařky doktorky Hnátkové od nedávna trůní technická lahůdka.
Kompletní nové stomatologické zařízení. Samozřejmě s novým lehátkem, ve kterém
trůní pacient.
Já to už se svými třemi zbylými zuby moc nevyužiju, ale je to pěkné už na pohled.
Připomínáme již zaběhlou věc. Na Obecním úřadě funguje systém SMS zpráv, tj.
zprávu či nějakou informaci…která je odeslána na mobilní telefony občanů, jejichž
telefonní čísla jsou na OÚ přihlášena. Přihlásit se může každý občan na OÚ.
-------------------------------------------------------------9.12. 2006 společnost APFEL COMPANY, coby hlavní pořadatel, uspořádala v choceradské
sokolovně Mikulášskou besídku. Od sponzorů – OÚ Chocerady, Apfel Company, OVJ
Komenský, Sokol Chocerady, Sportklub Chocerady, Vítězslav Pojezný, Smíšené zboží
„Nováková“, Večerka Bürgel, Autoopravna Dušek, Penzion U Dvou čápů, Masna Chocerady,
Hotel Ostende, Václav Kouba, Hotel Akademie, Lávka Chocerady (Jana), SP Vaníček (Míra),
Vinárna Chocerady, Jan Krejcárek ml., SK Chocerady, Antonín Miltner, Fidel, Nepraš a další
přispívající se vybralo 23.985 Kč. Po vložených financích zbylo 4.812 Kč, které budou použity
na další akce (ples, Máje). Všem společnost APFEL COMPANY děkuje.
---------------------------------------------------------------------------

MAŠKARNÍ PLES V SOKOLOVNĚ V CHOCERADECH
24.2. 2007 V SOKOLOVNĚ V CHOCERADECH. HRAJE MUSIC BAND MP 6.
BOHATÁ TOMBOLA S PŘEKVAPENÍM. SOUTĚŽ O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MASKU.

----------------------------------------------

Vážení spoluobčané !
Každý z Vás má jistě ještě v živé paměti období, kdy nás v roce 2002 překvapila
nebývalá průtrž mračen, a s ní spojené záplavy a velká voda. Mnozí z nás jsme se
po této události uklidňovali ujištěním, že takováto situace je zcela mimořádná, a

pravděpodobnost opakování něčeho podobného je nízká. Jaro 2006 nás
jednoznačně vyvedlo z omylu.Rozvodněná řeka Sázava bezprostředně ohrožovala
obyvatele mající domy v její blízkosti. V prvních týdnech tohoto roku pro změnu život
v obci ochromil neobyčejně silný a intenzivní vítr. Každá z těchto událostí, stejně jako
i mnohé další, námi nezmíněné, ohrožují životy, zdraví a majetek obyvatel naší obce.
Tyto události jednoznačně ukazuji, jak důležité je pro tyto případy mít v obci dobře
fungující , vybavenou a akceschopnou jednotku, která by krizové situace pomáhala
lépe zvládat. Prvotní zásahy u požárů, odklízení polomů , odčerpávání vody se
sklepů a domů , to vše jsou činnosti, které by naše obec měla být schopna v případě
potřeby zajistit, a pomoci tak svým občanům. Bohužel toto v naší obci v aktivní míře
chybí.
Obecní úřad v Choceradech a sbor dobrovolných hasičů v Samechově se proto
rozhodl pokusit se společně s Vámi obnovit aktivní činnost dobrovolných hasičů
v obci, a zajistit tím řešení krizových situací. Hledáme proto touto cestou zájemce
z řad obyvatel všech částí obce Chocerady , kteří by se chtěli aktivně účastnit
činnosti sboru dobrovolných hasičů.
Je nutné si uvědomit , že obec Chocerady je rozsáhlá oblast tvořena čtyřmi
katastrálními územími (Chocerady, Samechov, Vestec a Vlkovec). Bylo by proto
jednoznačně nejvhodnější, kdyby se podařilo zajistit členy sboru ze všech těchto
částí. Nedostatek aktivních členů je momentálně větším problémem, než materiální
zajištění a vhodné zázemí pro tuto činnost.
Věříme, že se najde dostatečný počet těch, kteří se budou ochotni podílet na
tomto projektu, a zároveň tím pokračovat v činnosti dobrovolných hasičů, která zcela
jistě patří k historii naší obce. Snažme se proto společnými silami, aby patřila i k její
přítomnosti a budoucnosti.
Pokud Vás tato výzva zaujala, obraťte se prosím na Obecní úřad
v Choceradech, kde Vám budou poskytnuty bližší informace. Děkujeme !
Obecní úřad Chocerady a SDH Samechov
Redakční poznámka :
Bez souhlasu autora není do textu příspěvků zasahováno. Nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme.
Cenzura v našem tisku neexistuje. Názor redakce nemusí být vždy shodný s názorem autora článku.
Případné chyby, za které se omlouváme, mohou vzniknout prostým přehlédnutím.
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