Obecní úřad Chocerady děkuje své bývalé pracovnici
paní Ludmile Iranové
za dlouholetou práci ve prospěch všech občanů obce.
Od 1.4.2007 nastupuje za ní do pracovního poměru na OÚ paní Iva Vávrová. Od tohoto
dne bude zahájeno i provádění ověřování listin a dokumentů.

Z ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA
BYLA KANCELÁŘ PRO STYK S OBČANY NA OBECNÍM ÚŘADĚ
VYBAVENA NOVÝM VKUSNÝM NÁBYTKEM. V PŘÍJEMNÉM
PROSTŘEDÍ SE BUDETE CÍTIT OPRAVDU
DOBŘE. A VĚŘÍME, ŽE VE STEJNÉM
DUCHU BUDOU PROBÍHAT
VZÁJEMNÁ JEDNÁNÍ.
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Třikrát hurá, hurá, hurá – naše děti si budou mít kde
hrát!!!!!!
V Choceradech se pro děti blýská se na lepší časy!!! V prosinci 2006 podal Obecní
úřad Chocerady žádost o finanční příspěvek nadaci ČEZ – Oranžové hřiště na
vybudování dětského hřiště v areálu školy. Dětské hřiště již v této lokalitě nacházelo,
ale v minulém roce bylo zastupitelstvem obce zrušeno z důvodu, že nesplňovalo
normy EU. Dne 14.3.2007 Obecní úřad obdržel informaci od nadace ČEZ o
schválení nadačního příspěvku ve výši 1.100.000,- Kč.
Petra Jeništová
místostarosta

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.
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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
Pozn. Je to již druhá výzva Obecního úřadu na toto téma. Bohužel bez nových
členů by dobrovolní hasiči nemohli dále existovat.

Kulturní centrum Sázava si Vás dovoluje pozvat na divadelní představení s názvem
„Nebyla to Pátá,byla to Devátá“, které se hraje 20.dubna od 19.00 hod. Hrají: Jana
Švandová, Josef Carda a Rudolf Hrušínský.
Prodej vstupenek je v Infocentru Sázava na Náměstí V+W a případně rezervace na
tel. Čísle 327 320 763. Cena vstupenky je od 150 Kč.

INFORMACE KE STUDNÁM
V souladu s častými dotazy k problematice nakládání se spodními vodami podle
zákona č. 20/2004 Sb., vydalo Ministerstvo zemědělství k nejčastěji kladeným
otázkám následující :
1. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu
postavenou někdy kolem roku 1925. Musím žádat o nové povolení?
Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1.1.1955 se
považuje za povolený, nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí
vydáno být nemuselo. Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží, podle
prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou
(tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení
zvířat apod.), považuje se odběr za povolený i po 1.1.2008 a o žádné nové
povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o zásobování
domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či
chalupy.
2. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu
postavenou v roce 1975. Žádné povolení k odběru vody nemám. Mám o
něco žádat?
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na
základě platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského
orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v
minulosti požádáno a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání
povolení požádat pověřený obecní úřad. Jejich seznam naleznete na těchto
stránkách.
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3.

Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu
postavenou v roce 1995. Vše mám řádně povoleno – musím žádat o nové
povolení?
Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený pro individuální zásobování
domácnosti pitnou vodou. Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro
individuální zásobování domácnosti pitnou vodou se považuje odběr podzemní
vody, u něhož je účelem nakládání s vodami odběr vody pro zásobování
domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel
(uvedeno v platném povolení k odběru podzemní vody). Není přitom podstatné,
zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde,
např. v místě rekreační chaty či chalupy. Pokud se tedy jedná o individuální
zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení dnem 1.1.2008
nezaniká.

4.

Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a vodou
zalévám přes léto zeleninu. Musím mít nějaké povolení?
Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např. voda v potoku, v rybníku, v řece
apod.) využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je
odebírána např. přímo konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud je k odběru
povrchové vody využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo, trkač
apod.), pak je třeba povolení příslušného pověřeného obecního úřadu
(vodoprávní úřad), a to bez ohledu na množství odebrané vody.

5.

Kdo je „osoba s odbornou způsobilostí“?
Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje hydrogeolog podle zákona č.
62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění
pozdějších předpisů. Jeho vyjádření je podkladem vydání povolení k odběru
podzemní vody, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne
jinak. Doporučuje se proto před podáním žádosti konzultovat tuto otázku s
příslušným vodoprávním úřadem.

6.

Je řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího povolení k odběru
podzemní vody zpoplatněno ?
Řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody, k odběru povrchové vody
ani řízení k o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
nebo podzemních nepodléhá správnímu poplatku.

7.

Musím mít povolení k odběru podzemní vody, když mám na zahradě
studnu, kterou vůbec nevyužívám ?
Nemusíte. Povolení k odběru podzemní vody by měl mít pouze ten, kdo
podzemní vodu skutečně odebírá. Pokud podzemní vodu neodebíráte,
nemusíte mít žádné povolení a studnu nikam nenahlašujete.

8.

Má pro mě nějaký význam, že budu vodu odebírat na základě povolení
vydaného příslušným vodoprávním úřadem ?
Nutnost mít povolení by se neměla chápat jen jako povinnost, ale také jako
ochrana svého zdroje vody. Když tomu, kdo platné povolení nemá, někdo
v okolí strhne pramen, tak nemá žádné dovolání. Pokud však platné povolení
k odběru podzemní vody má, má podle platných předpisů i nárok na opatření

-4-

náhradního zdroje vody nebo na jednorázovou kompenzaci za to, že o vodu ve
studni přišli.
9.

Co mám dělat jako fyzická osoba (nepodnikám), pokud mám studnu po
roce 1955 a mám ji uvedenou pouze v kolaudační rozhodnutí k domu ?
Pokud je uvedené rozhodnutí pouze kolaudačním rozhodnutím Vašeho domu,
měl bystě neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad, kterým je pověřený
obecní úřad, o vydání povolení k odběru podzemní vody z Vaší studny.
Formulář žádosti („Žádost – odběr domácnost“) je k dispozici na portálu
www.zanikpovoleni.cz nebo v listinné podobě na vodoprávním úřadu, kde Vám
v případě potřeby s jeho vyplněním pomohou.

10.

Musím mít povolení k odběru ze studny, ze které odvádím vodu
samospádem do své nemovitosti ?
Ano, musíte. Dle platných předpisů se voda ve studni vždy považuje za vodu
podzemní. K odběru podzemní vody je vždy třeba povolení příslušného
vodoprávního úřadu, a to bez ohledu na způsob, četnost či množství odebírané
podzemní vody.

11.

Na jak dlouho se vydává povolení k odběru vody ?
Vodoprávní řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody je vždy zahájeno
k návrhu (žádosti) žadatele, který ve své žádosti uvede dobu, na kterou odběr
podzemní vody žádá. Časové omezení povolení k nakládání s vodami je pak
výsledkem vodoprávního řízení.

12.

Jak mám doložit, že studna byla vybudovaná před 1.1.1955 ?
Zjednodušeně lze říci, že k doložení stáří může postačit např. i dokumentace ke
stavbě, u které je studna umístěna. Jako v každém jiném řízení je možné k
provedení důkazů užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke
zjištění stavu věci (tj. prokázání stáří studny) a které nejsou získány nebo
provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde např. o listiny či svědeckou
výpověď.

13.

Na kom v případě kontroly odběru vody ze studny leží důkazní břemeno
o stáří studny?
Úvodem je třeba uvést, že není úmyslem ministerstva zemědělství ani nižších
správních orgánů vlastníky kontrolovat či bezdůvodně nutit dokládat nemožné.
Stejně jako tomu bylo doposud, budou pověřené orgány kontrolovat povolení
k odběru podzemní vody pro individuální zásobování domácností pitnou vodou
pouze namátkově, popřípadě na upozornění, pokud načerno postavená studna
strhne ostatním v okolí vodu. Žádné plošné kontroly se nechystají. Důkazní
břemeno v případě event. kontroly leží na správním orgánu, ten, pokud chce
někoho postihnout za protiprávní jednání v řízení z moci úřední, musí prokázat
naplnění skutkové podstaty deliktu.

14.

Potřebuji povolení k zachytávání dešťové vody do sudu na zalévání
zahrady?
Žádné povolení k takovému zachytávání vody nepotřebujete.
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Z Á P I S č. 2 / 2007
ze zasedání zastupitelstva obce Chocerady, konaného dne 19. 2. 2007
v zasedací místnosti obecního úřadu
PŘÍTOMNI: pí Bubnová Eva, Jeništová Petra, Vávrová Iva, Mgr. Vycpálková Taťána,
p. Herbst Jan, Nepraš Josef, Kocábek Milan, Bober Milan, Mgr. Smetana
Martin, Ing. Kořínek Ivo
OMLUVEN: p. Fantys Miloš
Zvolení ověřovatelů zápisu:

pí Vávrová Iva a p. Bober Milan

1. Kontrola zápisu z 22. 1. 2007
- bez připomínek – úkoly splněny
2. Investiční akce v roce 2007
Zastupitelstvo projednalo tyto navrhované investiční akce:
A. Horní Lipská – projekt a oprava komunikace
B. Doplnění osvětlení v Horním Samechově
C. Doplnění osvětlení od bývalého JZD k bývalé restauraci Rosemarie
D. Horní Samechov – úpravna vody na dusičnany
E. Parkoviště před obecním úřadem – využití nepoužívané plochy
F. Úprava středu obce – na část podaná dotace
G. Vypracování projektů na zateplení budovy ZŠ a zdravotního střediska
H. Dešťová kanalizace u domů nad nádražím
I. Oprava vodovodního řadu vedeného pod mostem
J. Osázení remízů – spolupráce s ČSOP Vlašim
K. Čistička pod školou – nutná úprava
L. Rekonstrukce topení v ZŠ a na OÚ
M. Oprava komunikací – nejzávažnější stavy
N. 5. etapa kanalizace U Mlýna – žádost o dotaci
O. Obnova lipové aleje na Komorním Hrádku
P. Vypracování projektových dokumentací na akce s možností dotací
Zastupitelstvo vybralo preferenční akce – A, D, G, K a L - v případě havarijního
stavu, (tyto akce musí být v roce 2007 uskutečněny) a další s ohledem na možnosti
čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2007 a příp. získaných
dotací.
3. Žádost společnosti Apfel Company o příspěvek na maškarní ples
- zastupitelstvo obce svým hlasováním – 9 hlasů pro, 1 proti, nikdo se nezdržel
hlasování - rozhodlo o příspěvku 5 000,- Kč.
4. Žádost SK Chocerady o příspěvek na rok 2007
- zastupitelstvo obce svým jednomyslným hlasováním – 10 hlasů pro - rozhodlo
o poskytnutí příspěvku ve výši 120 000,- Kč.
5. Žádost o odprodej pozemku
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- zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Jana Studničky o odprodeji
pozemku pod chatou čp. 200, 57 m2 , 700 Kč/m2, zastupitelstvo svým
jednomyslným hlasováním - 10 hlasů pro – rozhodlo o záměru prodeje
pozemku.
6. Různé:
a/ Žádost o příspěvek na mobilní hospic v Čerčanech
- zastupitelé podali dva návrhy příspěvků - 10 000,- a 2 000,- Kč –
zastupitelstvo svým hlasováním – 2 hlasy pro, 8 hlasů proti, nikdo se
nezdržel – neodsouhlasilo příspěvek ve výši 10 000,- Kč, zastupitelstvo
svým hlasováním 8 hlasů pro, 2 hlasy proti, nikdo se nezdržel – souhlasí
s příspěvkem ve výši 2 000,- Kč.
b/ Informace o ukončení projektu – výměna značek na místních
komunikacích
- starostka informovala členy zastupitelstva o projektu a dokončení výměny
dopravních
značek na místních komunikacích – netýká se II. a III. silnic,
(hrazeno z dotačního projektu Malého Posázaví), starost o tyto značky převzala
obec.
c/ Povodňový plán
- místostarostka obce předložila zastupitelům k seznámení Povodňový plán, na
příštím zasedání zastupitelstva budou zvoleny povodňové komise a hlídky.
d/ Zvolení vyřazovací a likvidační komise
- místostarostka informovala o ukončené inventarizaci, do vyřazovací
a likvidační komise byli zvoleni: pí Jeništová Petra, p. Jan Herbst a p. Milan
Bober – předseda.
e/ Žádost p. Miroslava Jirsy o instalaci zrcadla
- zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Miroslava Jirsy o instalaci zrcadla
v křižovatce U Křížku, bude provedeno místní šetření a jednání.
f/ Informace o přijetí členství v zastupitelstvu
- na základě žádosti o uvolnění z funkce členky zastupitelstva pí Ivy Vávrové, která
1.4.2007 zahájí pracovní poměr na OÚ, byl osloven náhradník p. Jan Krejcárek
ml., který souhlasí se členstvím v zastupitelstvu obce od výše uvedeného dne.
i/ Činnost jednotlivých výborů a komisí
- předsedové jednotlivých výborů a komisí seznámili zastupitelstvo s návrhy
činností pro rok 2007, podrobněji na příštím zasedání po prostudování všemi
členy.
j/ Žádost o příspěvek OSH Benešov (Svaz dobrovolných hasičů)
- navržen a schválen – 9 hlasů pro, nikdo proti, 1 se zdržel – příspěvek ve výši
5 000,- Kč.
k/ Žádost o příspěvek organizace Ochrana fauny ČR
- organizaci se sídlem ve Voticích, starající se o zraněné živočichy schválen
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jednomyslně - 10 hlasů pro – příspěvek 1 000,- Kč.
l/ Těžba, les směr Vestec
- starostka informovala zastupitele o likvidaci následků vichřice - těžba dřeva,
jednáno s p. Pacovským o úklidu v lesích.
m/ Dárkové poukazy
- Centrum rekondičních, rehabilitačních a sociálních služeb Chocerady
poskytlo obecnímu úřadu 4 dárkové poukazy – zastupitelé souhlasí s návrhem
starostky předat je provozním zaměstnancům k regeneraci sil.

Zapsala: Taťána Vycpálková

Ověřovatelé:

Iva Vávrová

Milan Bober

Petra Jeništová v.r.
místostarostka

Eva B u b n o v á v.r.
starostka

Ještě malý rozbor preferovaných investičních akcí
1. Oprava komunikace Horní Lipská - tento projekt byl již schválen minulým
zastupitelstvem a je tedy nutné jej zrealizovat. Vzhledem k tomu, že
komunikací v zimním a jarním období protéká velké množství vody, je nutné
zde vybudovat „svod dešťové vody“ a ne jen opravit povrch komunikace. Pro
realizaci je nutné vypracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního
povolení a teprve pak může dojít k úpravě komunikace. Pak se uleví nejen
obyvatelům Horní Lipské, ale i Dolní Lipské, která v současné době „svod
dešťové vody“ supluje. Pro tento projekt bude obecní úřad žádat o dotaci.
2. Horní Samechov- úpravna vody na dusičnany
Počátkem roku 2005 byl vodohospodářským úřadem, pod který naše obec
spadá zjištěn nadlimitní výskyt dusičnanů ve vodovodním řadu pro oblast
Horního Samechova. Vodohospodářským úřadem byla udělena tříletá výjimka
pro používání tohoto zdroje k účelům zásobování obyvatel pitnou vodou, která
končí v únoru roku 2008. Je tedy nutné v letošním roce tuto investici, která se
bude pohybovat ve výši cca Kč 700.000 uskutečnit.
Na tento projekt nelze získat dotaci – vyhlášené dotace mohou získat jen
uchazeči, kteří si podali žádost v minulém roce.
3. Čistírna odpadních vod pod školou
Před cca 5 lety byla v rámci dotace vybudována čistírna odpadních vod pod
školou, bohužel nebyla nikdy uvedena do trvalého provozu (i když
vykazovala v čistotě odtoku téměř nejlepší výsledky na Benešovsku).
Vzhledem k tomu, že obecnímu úřadu byla v září 2006 vyměřena pokuta ve
výši Kč 80.000,-- je nutné sjednat nápravu a uvést čistírnu odpadních vod do
trvalého provozu. Bohužel se během tří let změnila norma na technologii
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čistíren odpadních vod, je tedy nutné provést modernizaci zařízení a to
v nákladu cca Kč 400.000,--.
Na tento projekt nelze získat dotaci (už jsme jednu dostali).

Vážení čtenáři Zpravodaje,
v dnešním čísle bychom vám rádi představili organizaci, která se snaží pozvednout
kulturní dění v obci. Je to Občanské sdružení
APFEL COMPANY.
Občanské sdružení vzniklo 29.12.2001 coby formální nástupce, v té době již
příliš nefungujícího, Nezávislého mládežnického spolku (NMS).
NMS byl založen v roce 1990 a obnovil konání tradičních slavností Masopustu
a Májí. Mezi další činnosti patřilo i pořádání diskoték a zejména vybudování
tanečního parketu pod hotelem Ostende. Jeho využití ale ukončily restituce a také
nepřízeň tehdejšího vedení obce. V současné době je parket samotný sporadicky
využíván jako nohejbalový kurt, ostatní zařízení a vybavení bylo zrušeno.
Zakládajícími členy Apfel Company se stali bývalí členové NMS posílení o
nové usedlíky, pražsko-břeclavský pár Buťových. Po několika personálních změnách
se členská základna ustálila ve složení: Stanislava "Stenly" Buťová, Petra Šmídová,
Jan "Lejtko" Krejcárek, Martin "Kolben" Dřízhal, Pavel "Bruska" Řejha, Milan
"Zlomenina" Bober a Leoš Koželuh. Prezidentem sdružení byl zvolen Vladimír "Butis"
Buťa.
Stejně jako NMS pořádá Apfel Company Staročeské máje. Tradici Masopustu
se, bohužel, obnovit nepodařilo. V jeho období se proto koná alespoň Maškarní ples,
který je stále více navštěvován obyvateli Chocerad i okolí. Mezi další aktivity patří
například pořádání Mikulášské besídky pro děti. Dále se Apfel Company podílí na
organizování Děstkých dnů v Choceradech, různých fotbalových turnajů a také
tradiční neckyády a to jak aktivně, tak i finančně.
Většinu peněžních prostředků, potřebných k uspořádání výše uvedených akcí,
získává sdružení prostřednictví sponzorských darů od Obecního úřadu, místních
podnikatelů a dalších drobných dárců. Další složkou příjmů jsou výtěžky
z pořádaných akcí.
Zatím poslední akcí, kterou sdružení pořádalo, byl Maškarní ples. Téměř 150
účastníků plesu se mohlo před žhavým sluncem a tanečním rejem uchýlit do stínu
palem a osvěžit se pravými karibskými koktejly. Na sále totiž vyrostl bar „Tropicana“.
Dalším lákadlem byla bohatá tombola, čítající přes 160 cen. Za tyto ceny vděčí Apfel
Company těmto sponzorům: OÚ Chocerady, Marek Janoušek, Jana a Pavel
Králíkovi, Jakub Šmíd – Sportklub, Props Factory, Milan Kocábek, Vítězslav Pojezný,
S.J. Transport, Jan „Lejtko“ Krejcárek, Lareno Chocerady, Václav Kouba – VodaK,
Dobroslav Fafek, Ilona Pospíšilová, Anežka Krejcárková - AVON, Vinárna
Chocerady, Barýsek, Jaroslav Mlčoušek, Vladimír Buťa, Petra Šmídová, Markéta
Smolíková, Aleš „Dodo“ Vojslavský, Rehabilitační centrum Chocerady, Hedvika
Krůťová, Míra od Vaníčka, Ivana Nováková – Smíšené zboží, Jana Tlamichová, Inka
Nebeská a Petr Čert, Ivo Kořínek – Kavalier a další drobní dárci.
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Je jen smutné, že větší pochopení a spolupráci nachází Apfel Company u
zastupitelstva obce, místních podnikatelů a obyvatel než u okrašlovacích spolků.
V současné době chystá Apfel Company tradiční choceradské máje, jejichž
termín bude upřesněn.
Další informace o sdružení naleznete na internetových stránkách
www.apfelcompany.estranky.cz , které právě vznikají.
Martin Dřízhal a Jan Krejcárek ml.

Informace ze Základní školy a Mateřské školy Chocerady
1) Při sbírce na dobročinnou akci FONDU SIDUS ke zlepšení života dětí
s onkologickými onemocněními pro dětské pacienty z Pediatrické kliniky Fakultní
nemocnice v Motole a kliniky v Ostravě přispěli žáci a pedagogičtí a provozní
zaměstnanci částkou 1190,- Kč. Částku získali zakoupením přívěsků, náramků a
hvězdiček.
V ZŠ a MŠ byla vytvořena z žáků Rada mladších. Žáci zastupují své
vrstevníky, scházejí se o poledních přestávkách a pomáhají v řešení různých situací
ve škole. Přicházejí s náměty ke zlepšení prostředí, vybírají nabídky k odborným
besedám, organizují příspěvkové dobročinné akce, pro pobavení vyhlašují tzv. colour
days (barevné dny). Nejbližšími akcemi, na nichž se podílejí, je sbírka pro psí útulky,
beseda o drogách, exkurze do Terezína, karneval a další.
2) ZŠ a MŠ nabízí k prodeji vyřazený nábytek. Cena dohodou.
3) V areálu školy bylo vybudováno nové hřiště za přispění SKKÚ Praha a OÚ
Chocerady.Hřiště je přístupné veřejnosti po předchozí domluvě s ředitelkou školy na
telefonickém čísle 317763521.Poplatek za hodinu je 100 Kč.
4) Dne 14.4.2007 pořádá škola Dětský karneval v sále sokolovny
Chocerady.
Začátek je ve 14 hodin. Masky dětí (i dospělých) vítány. Všichni jsou srdečně zváni.
5) Dne 20.4.2007 připravuje již tradičně Den Země s úklidem v okolí školy.

Rada mladších a vedení ZŠ a MŠ
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SK Chocerady - začíná sezóna!!!!!!
Rozbíhá se nám po zimní
přestávce jarní část mistrovských
fotbalových soutěží. A mužstvo
zahajuje již v sobotu 10. března svou
sezónu na hřišti v Bakově, o týden později vyjíždí k dalšímu zápasu na hřišti soupeře
do Týnce nad Sázavou.
Kluky v akci na prvním domácím utkání tak budete moci vidět „až“ 24. března, kdy
přivítáme soupeře z nedalekých Uhlířských Janovic. Hracím dnem je i nadále sobota
dopoledne – začátek tedy v 10.30.
Béčko zahajuje sezónu 8. dubna, žáci 21. dubna a přípravka také 21. dubna.
Podrobná rozlosování jarní sezóny budou k dispozici již na prvním domácím utkání
našeho Áčka.
Těšíme se na Vaše návštěvy na našem choceradském fotbalovém „svatostánku“.
Vladimír Buťa

KAM SE ZAHRADNÍMI ODPADY
Přichází jaro, zahrady volají po údržbě. Co uděláte se shrabaným listím, starou
trávou, větvemi z prořezaných stromů a keřů ?
Nejšetrnějším a nejpřirozenějším způsobem je rostlinný materiál nechat zetlít.
Tento postup, ať už je to kompostování nebo mulčování ( nastýlání ), bychom měli
používat přednostně. Dřevo samozřejmě lze využít po proschnutí k topení.
Pokud raději rostlinné zbytky pálíte, měli byste vědět, že v zahradách je podle
zákona o ochraně ovzduší povoleno pálit pouze suchý rostlinný materiál a čisté dřevo
(nemluvíme teď o grilech a zahradních krbech, kde jsou povolena i jiná paliva ). Tedy
v žádném případě ne dřevo se zbytky nátěrů, odpadky ( plasty apod.) nebo právě
shrabané mokré listí. Dále doporučuji pečlivě vybírat vhodné povětrnostní podmínky
a vhodnou dobu pro pálení, abyste neobtěžovali své sousedy. Budete-li dodržovat
tato pravidla, vyhnete se nejen zbytečným konfliktům, ale také pokutě, kterou je obec
oprávněna uložit v případě porušení zákona o ochraně ovzduší.
Jiným problematickým postupem je vyvážení rostlinného materiálu ven ze zahrad.
Nikdo se asi nebude zlobit, když rozhodíte přebytečné listí na vhodném místě, kde
bude působit přirozeně. Rozhodně ovšem není v pořádku, vznikne-li soustavným
navážením biologického odpadu hromada např. v křoví u cesty nebo v rokli . Mnoho
černých skládek už vzniklo v místech, kde původně někdo nechal jen nějaké to
nadělení ze své zahrádky.
Klára Růžičková
komise životního prostředí
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Obecní úřad chystá tradiční brigádu

DEN ZEMĚ - CHOCERADY BEZ ODPADKŮ
Proběhne v sobotu 21.dubna
•
Sraz u rybníka ve 13 hodin
•
Uklízet budeme místa bližší i vzdálenější podle počtu a věku účastníků.
Prosíme, vezměte si s sebou pracovní rukavice.
•
Na závěr se sejdeme na fotbalovém hřišti, kde bude připraveno malé
občerstvení jako odměna a hry pro děti. K poslechu bude hrát kapela MK3.
Vítáni jsou všichni bez rozdílu věku, děti samozřejmě s doprovodem. Ti, co
nepořádek mají na svědomí, asi nepřijdou, ale Vy ostatní, kteří nejste lhostejní ke
svému okolí a chcete, aby naše obec byla hezká a čistá,
PŘIJĎTE A POMOZTE
Pokud Vám při čtení této pozvánky prolétla hlavou myšlenka: „To zrovna! Proč bych měl(a) uklízet po
někom jeho nepořádek, mám své práce a starostí dost.“, zkuste se na to podívat jinak. Původce
nepořádku většinou zůstává neodhalen a odpovědnost tak leží na obci. Ta musí všechny černé
skládky a odpadky kolem cest likvidovat sama. Vaše pomoc, vážení občané, bude velmi užitečným
darem, který věnujete své obci.

Na maškarní se přišlo pobavit dost lidí. Přijďte také přiložit ruku k dílu v dobré věci.

Akce Sportovně kulturního centra v březnu a dubnu 2007
Březen:
- 16. 3. – 20,00 – 21,30 hod Divadlo Kocábka s komedií „Šmajchle aneb O to
přece vůbec nejde“ při skleničce vína. Cena 60,-Kč
- 25. 3. – 8,30 – 11,30 – Orientální břišní tance s fyzioterapeutkou a modelkou
Mgr.Míšou Poláškovou. Cena 140,-Kč platba předem, 160,- Kč na místě.
Duben:
- 4. 4. – 9,00 – 11,00 hod Velikonoční dopoledne pro předškolní děti
s rodiči v dětské herně
- 15. 4. – 8,30 – 11,30 hod – Aby Vás záda nebolela (rehabilitační cvičení),
Pilates (speciální metoda cvičení zaměřená na posílení a zvýšení ohebnosti
těla, koncentraci a vytrvalost) s PhDr. Jaroslavou Otáhalovou, odbornou
asistentkou CTVS na Vysoké školy ekonomické v Praze, která má i
soukromou praxi zaměřenou na problematiku bolesti zad. Cena 140,-Kč platba
předem, 160,- Kč na místě.
Nově otevřené kursy od března, dubna 2007:
Jóga – od 8. března do konce června , čtvrtek dvě skupiny 1)17,00 – 18,15 hod a
2)18,20 – 18,40 hod, 14 lekcí, cena 840,- Kč
Keramika pro školní děti – od 19. dubna, 14,30 – 16,00 hod, 10 lekcí, cena včetně
materiálu, vypálení, glazurování 960,- Kč
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Keramika pro rodiče a děti – od 19. dubna, 13,15 – 14,30 hod, 10 lekcí, cena
včetně materiálu, vypálení, glazurování 900,- Kč
Do všech kursů, zahájených v únoru, se můžete přihlásit i v průběhu 1. pololetí 2007.
Kontakt: SKC v Ondřejově, Choceradská 62, tel: 777 668 212, 775 564 064,
skcvondrejove@seznam.cz, www.obecondrejov.cz/skcentrum

O Sdružení Linka bezpečí
SLB provozuje projekty krizových linek: Linka bezpečí 800 155 555 - primárně určena
dětem a dospívajícím v těžkých životních situacích (nonstop bezplatný provoz z pevné i
mobilní sítě); Linka vzkaz domů 800 111 113 a 724 727 777 - zaměřena zejména na děti
na útěku z domova či ústavních zařízení (bezplatné volání z pevné sítě); Rodičovská linka
283 852 222 - pomáhá řešit dospělým výchovné problémy; Internetová linka bezpečí
ilb@linkabezpeci.cz - koresponduje s prací Linky bezpečí prostřednictvím e-mailu; nově
zavedený Chat Linky bezpečí pro děti v nouzi na chat.linkabezpeci.cz Krizové linky
přijímají celkem přes 1600 hovorů denně. Mezi hlavní témata volajících patří vrstevnické a
rodinné vztahy, školní problémy, láska a partnerství, šikana a rasové problémy, týrání a
zneužívání dětí. SLB zajišťuje při své práci absolutní anonymitu klientů. Od svého vzniku
v roce 1994 přijala Linka bezpečí již 7-milióntý telefonát.

Proč se nám v obci přemnožily dopravní značky?
Jistě si většina z vás všimla, že došlo k výměně či nové instalaci dopravních značek
ve vašem okolí. Ráda bych vám vysvětlila, proč k tomu došlo a proč je jich někde
tolik, že to vzbuzuje úsměv.
Každá obec musí k 1.1.2007 v souladu s normami EU označit dle platných pravidel
všechny výjezdy (křižovatky) z místních komunikací (ve vlastnictví obce) na silnice
I., II. a III. třídy. V rámci společné dotace, svazku obcí Malé Posázaví došlo
k výměně či označení takto určených míst a to v souladu s veškerými právními
předpisy a nutnými razítky od všech úřadů, které do toho mají co mluvit. Celkem
bylo instalováno 48 nových značek a tři (které vzbudily i zájem redaktorů
Benešovského deníku) z toho jsou nad nádražím v Samechově (cca na 5 m2) – no,
jak si to tam ta auta vyjezdila, tak to tam mají. Věřte, že jsme jedním z mála vlastníků
místních komunikací, kteří svou zákonnou povinnost splnili, protože pokud se
podíváte na silnice II. a III. třídy zjistíte, že tam zůstalo vše při starém.
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KAM S NÍM?
Samozřejmě se jedná o odpad, tentokrát o drobný odpad – již brzy si nebudete
muset tak často klást tuto otázku, když vám zůstane v centru obce v ruce malý
papírek od čehokoli. Společnost ASP Říčany, která v naší obci zajišťuje svoz odpadu
nám zapůjčila 5 ks odpadkových košů, které budou postupně nainstalovány v centru
obce. Příslib dalších 5 ks se váže na letní období – a pokud máte jasnou představu,
kde vám odpadkový koš chybí ,tak nás prosím informujte.
Ještě jednou opakuji, firma ASP nám koše zapůjčila, takže když je někdo zničí nebo
ukradne, bude je muset obec zaplatit – buďte bdělí !!!

Výzva k zaplacení poplatku za psa
Tímto bychom rádi informovali všechny majitelé psích miláčků, že zákonný
poplatek je nutné uhradit nejpozději do 31.3.2007
Zákonný poplatek stanovený obcí za 1 psa činí Kč 200,-- , za každého dalšího platí
majitel jen Kč 75,--. Osoby, které užívají starobní důchod platí za 1 psa Kč 50,-- za
každého dalšího Kč 25,--.

OBECNÍ KNIHOVNA
KAŽDÝ Z NÁS MÁ O KNIHOVNĚ NĚJAKOU PŘEDSTAVU. NAŠE JE MALÁ,ÚTULNÁ A
STÁLE SE JI SNAŽÍME ZVELEBOVAT A MODERNIZOVAT. NEJDE TO OVŠEM TAK
RYCHLE, JAK BYCHOM SI PŘÁLI.
V ROCE 2006 OBDRŽELA CELKOVOU DOTACI VE VÝŠI 120 000,-KČ/65 000,- OD KÚ A
65 000,- OD OÚ/ NA ZAKOUIPENÍ NOVÝCH REGÁLŮ, KTERÉ VYROBIL A
NAINSTALOVAL P.PROCHÁZKA Z HORNÍHO SAMECHOVA. PATŘÍ MU VELKÝ DÍK.
V LISTOPADU 2006 POŽÁDAL OÚ O DALŠÍ DOTACI VE VÝŠI 250 000,-KČ- OÚ MÁ
POUZE 10 PROCENTNÍ PODÍL,ABY MOHLY BÝT VYROBENY DALŠÍ REGÁLY, ZAKOUPENY
DALŠÍ POČÍTAČE, KOPÍRKA, TISKÁRNA,…A SLUŽBY V KNIHOVNĚ ZÍSKALY VYŠŠÍ
ÚROVEŇ.
MOŽNÁ SE NAJDOU OBČANÉ.KTERÝM SE ZDÁ INVESTICE DO KNIHOVNY ZBYTEČNÁ.
ALE MĚJME NA PAMĚTI, ŽE VLASTNĚ OD KNIH SE VŠE ODVÍJÍ. NE NADARMO SE
ŘÍKÁVALO: „KNIHA BAVÍ, BYSTŘÍ VTIP, TEN,KDO ČTE, SE UČÍ LÍP“.
STRUČNĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE: KNIHOVNA JE OTEVŘENA V PÁTEK OD 14 DO 17
HOD., PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ I JINÉ DNY.
ODEBÍRANÁ PERIODIKA: KVĚTY, 21.STOLETÍ-UNIOR, ČTENÁŘ, SVĚTMOTORU,
PRAKTICKÁ ŽENA.
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SPOLUPRACUJEME S REGIONÁLNÍM CENTREM BENEŠOV. INFORMACE NALEZNETE
TAKÉ NA STRÁNKÁCH OBECNÍHO ÚŘADU.
PŘIJĎTE, JISTĚ SI KNIHU SVÝCH PŘEDSTAV VYBERETE.

/VYC/

CINKEISOVINY
Odposlechnuté příběhy, které přinesl život (můžete dodat i své)
Prodávala textil. V poledne vždy na hodinu zavřela.
Jednou v jednu otevřela a hned přišel pán. Chtěl kalhoty. Jedny si vybral a šel
si je do kabinky zkusit. Odhrnul závěs,zase ho zahrnul a řekl - Já počkám,až ten
pán odejde-. Prodavačku polil chlad. Celou hodinu tam s ní někdo byl! Nějaký
úchyl? Nebo ji pozoroval ? ... Přistoupila k závěsu a odhrnula ho. Nikdo tam nebyl.
Tak si to představte. Ten pán viděl v zrcadle sám sebe a nepoznal se.
Babka se štrachala do stráňky k vinárně. Mohla jít klikatou pozvolnou cestičkou,
ale ona to brala šusem nahoru, notorička. Konečně se k vinárně doštrachala a
odsekla si - Krucipísek ! Já myslela, že je to parte, a on je to jídelní lístek !-

PROTOŽE SE BLÍŽÍ 1.DUBEN 2007, SEZNAMUJEME VÁS
SE ZÁSADNÍMI NOVINKAMI, KTERÉ OD TOHOTO DATA
VEJDOU V PLATNOST. NASTÁVAJÍCÍ OZDRAVNÝ
PROCES MÁ HLUBOKÝ SMYSL. PŘÍSPĚVEK KE
ZKVALITNĚNÍ NAŠEHO ŽIVOTA JEST TO NESPORNÝ.
7.Silniční nehody bude vyšetřovat Ministerstvo zemědělství.
Protože za volantem často sedí volové.

1. Vyřizování stížností veškerého druhu bude demokraticky výrazně
urychleno. Nová centrální adresa je - Spalovna Malešice.
12. Z důvodu vymýcení germanismů z českého jazyka se slovoprkénko- nahrazuje výrazem - schleibesteigerham -.

98. Léčení plešatosti je vyřešeno. Pacient navštíví psychologa,
který se odborně vnoří do jeho osobnosti. Po seznámení se
sebou samým se plešatému zježí i vlasy, které nemá.
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23.Při cestování po státech Evropské unie se stačí prokazovat
vysvědčením z 5.třídy. Doprovod třídního učitele je
nezbytný. Nahradit ho může snacha z otcovy strany,je-li
nemajetná.

4. V mlékárně Chrudopisy se přestane vyrábět tvaroh. Bylo
zjištěno,že strávník po jeho pozření nestihl doběhnout ani za
roh.
53. Krkonoše se po kolejích přemístí kilometr do vnitrozemí,aby
to Pražáci měli blíž.
Dodatek k bodu 23 - Nemajetnost snachy z otcovy strany prokáže její
třídní učitel z 5. třídy.

Aby všechny zmíněné změny přešly občanům rychleji do krve,bude do
20.dubna posílena služba v transfúzních stanicích.
Kromě těchto zaručených informací je tu velký prostor pro fámy. Proto pozor
na ně ! Bude-li třeba někdo tvrdit, že už se nebudou vyrábět makové buchty,
vězte, že pravdy v tom není ani za mák.

Akademický malíř Bruno Žárovský - KOMORNÍ HRÁDEK V MLŽNÉM OPARU
(akvarel)
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Upozornění - Při telefonických hovorech mluvte zřetelně
a srozumitelně, aby případný odposlech tajné služby
byl kvalitní.
Sestavil restitučněrestaurační chytrák, za výrazné pomoci vlastního nádorku

Smějte se, budete žít déle a kvalitněji

Na vytváření časopisu technicky spolupracoval žák 9. třídy Ondřej Chlumský. Obecní
úřad DĚKUJE!!!
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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