JE PŘÍJEMNÉ, ŽE NÁM ŽIVOT PŘINÁŠÍ MOŽNOST ZAČÍT NÁŠ ČASOPÍSEK
OPĚT PODĚKOVÁNÍM.
Dne 20.3. byla za provozu prováděna nutná výměna technologie v choceradské
čističce pod školou. Její obsah se musel nepřetržitě vyvážet.
ŘEŠENÍ NEZIŠTNĚ ZAJISTILA STAROSTKA HVĚZDONIC PANÍ SAŠA
BAŇAŘOVÁ. VŠE SE BEZPLATNĚ PŘEMÍSŤOVALO DO HVĚZDONICKÉ
ČISTIĆKY. JINAK BY SE MUSELO ZA NEMALÝ PENÍZ JEZDIT DO BENEŠOVA.
VŘELÝ DÍK.

A v optimistickém duchu pokračujeme.

JE PONDĚLÍ, 9.DUBNA. PAVEL BAREŠ PO TĚŽKÉM ÚRAZU PŘI STŘETU
S AUTOBUSEM PŘICHÁZÍ POPRVÉ DO ŠKOLY ! SICE ZATÍM S HŮLKAMI
A RŮZNÝMI ŠRÁMY, ALE PLNÝ ELÁNU A CHUTI DO ŽIVOTA.
PAVLÍKU - A JEDEME DÁL

Zápis č. 3/2007
ze zasedání zastupitelstva obce Chocerady, konaného dne 26. 3. 2007
od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

PŘÍTOMNI: pí Eva Bubnová, Petra Jeništová, Iva Vávrová, Mgr. Taťána Vycpálková,
p. Jan Herbst, Josef Nepraš, Milan Bober, Mgr. Martin Smetana, Ing. Ivo
Kořínek, Miloš Fantys, Milan Kocábek (přítomen od 19.00)
Zvolení ověřovatelů zápisu. Mgr. Taťána Vycpálková, p. Miloš Fantys

-1-

A. Program jednání zastupitelstva:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Schválení Výroční zprávy základní školy a mateřské školy
Žádost o koupi pozemku obce, čpp.466/2 v Samechově
Žádost o umístění dopravní značky na polní cestu čpp. 353/21
Stížnost na uložení stavebního materiálu pod hotelem Ostende
Žádost o nákup nábytku do obecní místnosti H. Samechov
Schválení žádosti obce na Pozemkový fond Benešov o bezplatný převod
pozemku pro obec
Žádost p.Františka Hladíka o příspěvek na opravu plotu a kamenné zdi
Žádost o příspěvek POSAZAVÍ O.P.S.
Schválení změny názvu společnosti BENEBUS
Schválení nových povodňových hlídek pro Povodňový plán obce Chocerady

Na žádost starostky byl program jednání zastupitelstva rozšířen o čtyři body.
- 10 hlasů pro
11) žádost společnosti AUTOJAROV o odkoupení obecního pozemku
12) žádost p. K. Cincibuse o odkoupení pozemku
13) vykoupení obecní cesty od M.Mládkové čpp.362/16 a 362/1 (cesta nad
hřbitovem směrem ke Střelkům) v celkové výměře 163 m2 – stanovit cenu
13) Změna č. 1 územního plánu obce Chocerady
B. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
- bez připomínek, úkoly splněny
C. K bodům programu
1. Schválení Výroční zprávy základní školy a mateřské školy
Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Miroslava Cinkeisová přednesla výroční zprávu o
hospodaření.
Usnesení 1/3/07: Zastupitelstvo odsouhlasilo převedení zisku z hospodaření
částky 40,424,12 Kč do rezervního fondu.
- 10 hlasů pro
2. Žádost o koupi pozemku obce čpp. 466/2 v Samechov
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Jana Krejcárka st. o koupi pozemku v k. ú.
Samechov v zátopovém pásmu.
Usnesení 2/3/07: Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku ppč.466/2.
- 10 hlasů pro
3. Žádost o umístění dopravní značky na polní cestu čpp. 353/21 v k. ú.
Chocerady
Zastupitelstvo posoudilo žádost p. Scheibera o sesuvu půdy, stížnosti na provoz
těžkých vozidel a nevyřízenou žádost z r. 1999 o zpevnění vozovky.
Usnesení 3/3/07: Bude provedeno místní šetření a následně projednáno.
-10 hlasů pro
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4. Stížnost na uložení stavebního materiálu pod hotelem Ostende
Zastupitelstvo projednalo stížnost pí Martiny Kamelské o uložení materiálu a
upozornění na nebezpečné prostředí pro děti.
Usnesení 4/3/07: Obec není vlastníkem těchto pozemků,doporučuje směrovat
stížnost k jejím vlastníkům. Další poznatky z místního šetření budou vysvětleny pí
Kamelské ústně.
- 10 hlasů pro
Od následujícího bodu jednání přítomno již všech 11 členů zastupitelstva.
5. Žádost o nákup nábytku do obecní místnosti Horní Samechov
Pan Martin Kůrka přednesl žádost o nakoupení nábytku do nově vybudované
společenské místnosti v požární zbrojnici H.Samechov.
Usnesení 5/3/07: Zastupitelstvo nesouhlasí s nákupem nábytku za
navrhovanou částku 11.000 Kč, doporučuje kontaktovat ředitelku školy, kde je
v současné době nábytek na prodej nebo nákup nových 2-3 polic.
- 1 hlas pro koupi, 10 hlasů proti
6. Schválení žádosti obce na Pozemkový fond Benešov – bezplatný převod
pozemku pro Obec
Pozemkový fond Benešov nabídl bezplatný převod pozemku ppč. 678, výměra
61 m2 OÚ Chocerady.
Usnesení 6/3/07: Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o bezplatný
převod tohoto pozemku na obec.
- 11 hlasů pro
7. Žádost p. Františka Hladíka o příspěvek na opravu plotu a kamenné zdi
Pan František Hladík předložil žádost o finanční příspěvek na opravu plotu a
kamenné zdi , kdy byl havarijní stav zapříčiněn záplavami v roce 2002 a 2006.
Usnesení 7/3/07: Zastupitelstvo nesouhlasí s příspěvkem. Podle záznamu
z katastru nemovitostí je plot i část potoka (nebylo předáno do 1.7.2002 obci) podél
pozemku majetkem p. Hladíka.
- 11 hlasů proti
8. Žádost o příspěvek Posázaví o. p. s.
Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na akci
ČISTÁ ŘEKA. Obec Chocerady je členem Malého Posázaví a pro tuto akci uvolní
manažerku Malého Posázaví pí Čmelíkovou.
Usnesení 8/3/07: Zastupitelstvo nesouhlasí s vyplacením příspěvku.
- 11 hlasů proti
9. Schválení změny názvu společnosti BENE-BUS
Na základě požadavku 23. valné hromady dne 13.3. sdružení BENE-BUS byl
projednán a schválen návrh na zrušení Zájmového sdružení BENE-BUS a návrh na
založení Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS dle § 151, odst. 5 zákona
č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako nástupnické organizace
zrušeného zájmového sdružení.
Usnesení 9/3/07: Zastupitelstvo souhlasí se zrušením zájmového sdružení
BENE-BUS a založením DSO BENE-BUS.
- 11 hlasů pro
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10. Schválení povodňové komise a povodňových hlídek pro Povodňový plán
obce Chocerady
V souladu s výsledkem voleb na podzim roku 2006 bylo nutné provést aktualizaci
povodňového plánu obce Chocerady a povodňových hlídek.
Usnesení 10/3/07: Členové zastupitelstva prostudovali Povodňový plán a
odsouhlasilo na návrh starostky a místostarostky obce následující:
Povodňová komise obce Chocerady:
Předseda:
Eva Bubnová
Místopředseda:
Petra Jeništová
Adm. prac.:
Iva Vávrová
Členové:
Jiří Čuta
Zástupce náčelníka ŠVS MO Komorní Hrádek
Podnikatel:
Josef Herda
Za správu
majetku OÚ:
Josef Svoboda
Povodňové hlídky:
Hlídka č. 1: Josef Svoboda
Hlídka č. 2: Jan Krejcárek
Hlídka č. 3: Miloš Fantys
Hlídka č. 4: Jan Krejcárek

Hlídka č.5 : Milan Bober
Hlídka č. 6: Milan Bober
Hlídka č.7: Petra Jeništová
Eva Bubnová
Hlídka č. 8: Taťána Vycpálková
Hlídka č. 9: Milan Kocábek

- 11 hlasů pro
11. Žádost společnosti AUTO JAROV
Společnost AUTO JAROV je vlastníkem pozemku ppč. 279, na kterém je
rekreační středisko. Tato společnost předložila na obecní úřad návrh na rekonstrukci
tohoto rekreačního střediska a žádost o koupi části obecního pozemku ppč. 584/1
pro vybudování klidové a odpočinkové zóny.
Usnesení 11/3/07: Zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí dle předložené
studie a s prodejem části pozemku ppč.584/1. Starostka obce projedná a zjistí
podmínky na MěÚ – oddělení státní správy lesů a stavebním odboru MěÚ Sázava n.
S.
- 11 hlasů pro
12. Žádost p. Karla Cincibuse o koupi pozemku
Zastupitelstvo projednalo žádost odkoupení části pozemku ppč. 584/1 okolo
rekreační chaty 0185.
Usnesení 12/3/07: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku za
předpokladu, že koupi pozemku okolo chat bude požadovat více zájemců z osady
„Nad borovím“. Starostka obce projedná a zjistí podmínky na MěÚ – oddělení státní
správy lesů a stavebním odboru MěÚ Sázava n S.
- 11 hlasů pro

13.Vykoupení obecní cesty od pí M.Mládkové
Zastupitelstvo projednalo návrh pí M.Mládkové o vykoupení pozemků ppč. 362/1
a 362/16 (obecní cesta) o celkové výměře 163 m2, kde je umístěna kanalizace obce.
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Při budování kanalizace nebylo na tuto soukromou cestu uvaleno věcné břemeno, a
proto jí musí v současné době obec vykoupit.
Usnesení 13/3/07: Zastupitelstvo souhlasí s vykoupením cesty za finanční
úhradu ve výši 30 Kč/m2.
- 11 hlasů pro
14. Změna č. 1 územního plánu obce Chocerady
Na návrh starostky obce zastupitelstvo projednalo Změnu č. 1 územního plánu
obce z vlastního podnětu a dále návrh na změnu zařazení pozemku p. Václava
Slivanského. Nejdříve bylo projednáno stanovisko starostky obce – viz dále.
STANOVISKO - POSOUZENÍ NÁVRHU NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
CHOCERADY
/ § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
( stavební zákon ) /
Na základě obdržených písemností uplatněných ze strany obce tj. z vlastního
podnětu a dále na návrh občana obce bylo provedeno posouzení možnosti zařazení
ploch do změny územního plánu obce.
Informace o možnosti začlenění nových záměrů do platného územního plánu:
Územní plánu obce Chocerady byl schválen dne 16.10.2006. Proces
pořizování územního plánu trval několik let. Etapa doprojednání návrhu územního
plánu a požadovaných písemných dohod s dotčenými orgány byla u jednotlivých
lokalit značně náročná.
Upozorňuji, že náročnost projednávání se týkala právě i okolí navazujícího
na blízkosti vojenských objektů v Komorním Hrádku. Právě tohoto území se dotýkají
navrhované podněty na změnu.
Posouzení pro jednání zastupitelstva:
1. vlastní podnět obce
Změnou dojde pouze k přehodnocení změny funkčního zařazení části lokality
Ch-3 Komorní Hrádek. Plocha závazně schválená územním plánem obce
k zástavbě nebude změnou rozšiřována. Celá lokalita byla zařazená do plochy
pro smíšené venkovské bydlení (SB). V článku 4 Obecně závazné vyhlášky
obce Chocerady č. 1/2006 byla závazně stanovena urbanistická koncepce
pro tuto lokalitu v odstavci (5).
Změnou č. 1 dojde ke změně funkce na plochu pro plochy venkovského
bydlení (B). Změnou funkce nebudou měněny závazné regulativy platné
obecně závazné vyhlášky. Rovněž zde nejsou kladeny žádné další požadavky
na prostorové uspořádání lokality. Změnou nedojde ke zhoršení kvality
bydlení, např. zvýšení hlučnosti, prašnosti a nárůstu dopravy.
Závěr: Změnu funkce na části lokality Ch-3 Komorní Hrádek doporučuji zařadit
do návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Chocerady.
2. podnět návrh občana obce - Václava Slivanského
Písemná žádost na změnu se týká poz.parc.č. 815/8 a parc. č. 815/10 v k.ú.
Chocerady, kde je záměr provést výstavbu rodinných domků.
Navrhovaná plocha ke změně nenavazuje na zastavěné ani na zastavitelné
území vymezené platným územním plánem obce. Plocha se nachází ve volné
krajině, v krajinářsky exponovaném území, kde z hlediska zásahu do
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krajinného rázu i z hlediska ochrany prostředí kulturních památek nelze
v žádném případě předpokládat dohodu s dotčenými orgány. Dále posouzení
z hlediska odst. (3) § 55 stavebního zákona znamená, že nové plochy
k zástavbě lze vymezovat pouze na základě prokázání nemožnosti využít již
vymezené plochy. S ohledem na skutečnost, že se v obci nachází velké
množství ploch vymezených ÚPO k zástavbě, které nejsou zastavěné, není
možné se opřít ve zdůvodnění o nutnost vymezování nových ploch k zástavbě
Závěr: Na základě komplexního posouzení doporučuji návrh na změnu
územního plánu obce v souladu s obdrženou písemností ze dne 6.11.2006,
zapsanou pod č.j. 1038, uplatněnou panem Václavem Slivanským zamítnout a
nezařadit do návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Chocerady.
Shrnutí závěru pořizovatele:
Pořizovatel doporučuje zastupitelstvu obce provést kladné rozhodnutí pro zařazení
do změny územního plánu obce v souladu s § 55 odst. (2) stavebního zákona pouze
bod č. 1.
Vypracovala: Eva Bubnová, starostka obce
za technické pomoci Pavly Bechyňové
- 11 hlasů pro
Usnesení 14/3/07: - viz příloha

Zapisovatel: Iva Vávrová
Ověřovatelé: Mgr. Taťána Vycpálková
-----------------------------------Petra Jeništová v.r.
místostarostka obce

Miloš Fantys
---------------------------------Eva Bubnová v.r.
starostka obce

USNESENÍ č. 14/3/07
Zastupitelstva obce Chocerady
ze dne 26.3.2007
ZASTUPITELSTVO OBCE:

1.

2.

rozhodlo o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Chocerady
z vlastního podnětu / § 44 zákona č. 183/2006 o územním plánování a
stavebním řádu ( stavební zákon ) /, zadání bude obsahovat 1 položku a to z
vlastního podnětu obce;
zamítlo pořízení změny na návrh občana obce – Václava Slivanského,
Chocerady 272, 257 24 Chocerady , v souladu s přílohou č. 1 usnesení –
stanovisko k uplatněným podnětům;
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3.

4.

5.

6.

určilo zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem / § 6 odst. 5
písm. f stavebního zákona / při pořizování změny č. 1 územního plánu obce
Chocerady, tj. starostku obce pí Evu Bubnovou.
Určený zastupitel je volený na celé volební období a bude vykonávat i
všechny další činnosti, které pro něj vyplývají ze zákona č. 183/2007 Sb., o
územním plánování stavebním řádu.
konstatuje, že starostka obce prověřila splnění kvalifikačních požadavků
Pavly Bechyňové pro územně plánovací činnost / kopie rozhodnutí MMR ze
dne 2.2.2007/,
schvaluje
a)
fyzickou osobu oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti –
Pavlu Bechyňovou, Pražského povstání 1799, 256 01 Benešov;
b)
uzavření smlouvy s Pavlou Bechyňovou, která tímto zajistí Obecnímu
úřadu Chocerady splnění kvalifikačních požadavků pro výkonu územně
plánovací činnosti;
ukládá starostce
a)
informovat o výsledku jednání zastupitelstva obce navrhovatele /
Václava Slivanského / a úřad územního plánování;
b)
zajistit zpracování návrhu zadání v souladu s bodem 1. tohoto
usnesení.

V Choceradech dne 26.3.2007

------------------------------místostarostka obce v.r.

--------------------------------starostka obce v.r.

PARCOUROVÁ STŘELNICE LZ KONOPIŠTĚ
Na území Lesního závodu Konopiště byla postavena a v roce 1999 zprovozněna
parcourová střelnice, která si během svého krátkého působení vybudovala dobré
jméno nejen u tuzemských, ale i zahraničních sportovních střelců. Střelnice a její
střeliště se nachází v lesních porostech mezi obcemi Chocerady, Vestec, Vodslivy a
Bělčice. V lokalitě Vráž je umístěno provozní centrum.
Letošní rok je neobvyklý v pořádání střeleckých soutěží, neboť největší a
nejrozsáhlejší akce, Což je Mistrovství světa v loveckém parcouru, se koná přímo
v Benešově, v okolí zámku Konopiště, od 12.7. do 15.7. 2007. Již nyní je přihlášeno
1000 závodníků a soutěž je tak beznadějně naplněna. Tento světový ohlas pro
Českou republiku vznikl právě z tréninků a soutěží na naší střelnici ve Vráži.
V tomto roce na střelnici ve Vráži budeme pořádat další velkou soutěž - Mistrovství
ČR 2007. Máme opět možnost uspořádat soutěž tohoto velkého významu a tak
věříme,že občané budou respektovat ve dnech 12.5. - 13.5. 2007 uzavření části
údolí pod Komorním Hrádkem - Skřivánek a strpí hlukové zatížení. Předpokládáme
účast cca 100 nejlepších střelců z naší republiky.
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Z dalších větších soutěží bude pořádáno cca 10 závodů, z nichž se některé
započítávají do Českého poháru : 24.-25.3, 1.4., 21. 22.4. 2.6., 15.6., 5.-7. 10. 2007.
Termíny těchto akcí jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Lesů ČR a
termíny teprve vzniklých komerčních akcí budou s předstihem vyvěšeny na
nástěnkách v přilehlých obcích.
Všechny další menší akce budou umístěny do nejbližšího okolí hájenky Vráž, se
směrem střelby do bočního údolí, kde by mělo dojít ke snížení hlukového zatížení.
Tréninkové střílení v maximální míře přesouváme na všední dny a to nejdéle do 19
hodin.
V letošním roce nebudeme během letních prázdnin pořádat žádnou veřejnou
soutěž.
Střelnice a její provoz je povolen rozhodnutím policie ČR OO Benešov č.j. : ORBN802/ZBR. 1999.
Příjezdové komunikace, přístupové cesty a stezky budou označeny výstražnými
nápisy, upozorňující, že v době střelby je do vyhrazeného prostoru vstup zakázán Střelnice - zákaz vstupu - a prostor střelby bude ještě po celém obvodu označen
červenobílou výstražnou páskou. Tímto zároveň prosíme občany, aby neničili
zabezpečovací prvky střelnice.
Věříme, že občané pochopí občasné omezení volného pohybu v této lokalitě i
zvukový doprovod střelby.
LZ Konopiště

SKVĚLÁ NABÍDKA MOUNTFIELDU PRO OBČANY
CHOCERAD
Firma Mountfield nabízí pro občany s trvalým pobytem v Choceradech (i
v obcích, které do Chocerad spádově patří) výrazné slevy při koupi
nadzemních bazénů, které se vyrábějí v provozovně firmy Mountfield
v Choceradech. Je to rozhodnutí a gesto generálního ředitele společnosti
Mounfild a.s. pana Ing. Ivana Drbohlava.
V případě zájmu občanů kontaktujte pana Františka Turka na tel. 724 600 460.
Bazénové sedy se po konzultaci mohou zaplatit a vyzvednout na prodejnách
Mounfieldu např. v Mnichovicích, Benešově, nebo ve Všechromech.
Vřelé díky pane generální řediteli!!!
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Bazénová sada 300A

Běžná
cena

bazén 300A
písková filtrace Azuro 4
solární ohřev 3,6 m2
skimmer Olympic
Celkem

5 550
11 490
6 480
1 450
24 970

bazén 300B
písková filtrace Azuro 4
solární ohřev 3,6 m2
skimmer Olympic
Celkem

6 950
11 490
6 480
1 450
26 370

Celkem po 50% slevě

12 485

Celkem po 50% slevě

13 185

Bazénová sada 300B

Běžná
cena

Bazénová sada 301

Běžná
cena

bazén 301
písková filtrace Azuro 4
solární ohřev 3,6 m2
skimmer Olympic
Celkem

9 450
11 490
6 480
1 450
28 870

bazén 302
písková filtrace Azuro 4
solární ohřev 3,6 m2
skimmer Olympic
Celkem

13 350
11 490
6 480
1 450
32 770

Celkem po 50% slevě

14 435

Celkem po 50% slevě

16 385

Bazénová sada 400 DL

Běžná
cena

Bazénová sada 401 DL

Běžná
cena

bazén 400 DL
písková filtrace Azuro 4
solární ohřev 3,6 m2
skimmer Olympic
Celkem

10 450
11 490
6 480
1 450
29 870

bazén 401 DL
písková filtrace Azuro 4
solární ohřev 3,6 m2
skimmer Olympic
Celkem

14 950
11 490
6 480
1 450
34 370

Celkem po 50% slevě

14 935

Celkem po 50% slevě

17 185

Bazénová sada 402 DL

Běžná
cena

Bazénová sada 403 DL

Běžná
cena

bazén 402 DL
písková filtrace Azuro 4
solární ohřev 3,6 m2
skimmer Olympic
Celkem

18 980
11 490
6 480
1 450
38 400

bazén 403 DL
písková filtrace Azuro 6
solární ohřev 5,4 m2
skimmer Olympic
Celkem

22 450
13 990
8 790
1 450
46 680

Celkem po 50% slevě

19 200

Celkem po 50% slevě

23 340

Bazénová sada 302
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Běžná
cena

Bazénová sada 404 DL

Běžná
cena

Bazénová sada 405 DL

Běžná
cena

bazén 404 DL
písková filtrace Azuro 6
solární ohřev 5,4 m2
skimmer Olympic
Celkem

26 450
13 990
8 790
1 450
50 680

bazén 405 DL
písková filtrace Azuro 6
solární ohřev 5,4 m2
skimmer Olympic
Celkem

31 450
13 990
8 790
1 450
55 680

Celkem po 50% slevě

25 340

Celkem po 50% slevě

27 840

Bazénová sada 406 DL

Běžná
cena

Bazénová sada 407 DL

Běžná
cena

bazén 406 DL
písková filtrace Azuro 8
solární ohřev 5,4 m2
skimmer Olympic
Celkem

27 450
16 490
8 790
1 450
54 180

bazén 407 DL
písková filtrace Azuro 8
solární ohřev 5,4 m2
skimmer Olympic
Celkem

36 950
16 490
8 790
1 450
63 680

Celkem po 50% slevě

27 090

Celkem po 50% slevě

31 840

FOTBALOVÉ SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Srdce fotbalového fanouška jásá. Jarní sezona je v plném proudu a na
úspěchy fanoušek nemusel dlouho čekat. Po úvodním zaváhání „Áčka“
v Bakově, kde prohrálo 2:0, se vše v dobré obrátilo a v dalších čtyřech
zápasech to bylo vždy za tři body. 17.března v Týnci nad Sázavou výhra 2:0;
24.března v prvním jarním domácím zápase výhra na Uhlířskými Janovicemi
4:2; 1.dubna (a to nebyl apríl) výhra v Suchdole 1:0 a zatím v posledním
domácím zápase výhra nad Benátkami nad Jizerou 4:2. Takže pozápasové
„tiskovky“ mohou zatím probíhat v klidném duchu.
„Béčko“ v prvním jarním mistrovském zápase 8.dubna zaválelo a uštědřilo
dosud prvnímu týmu tabulky Radošovicím na jeho domácím hřišti debakl
6:2. Všichni doufáme, že nebude platit stará moudrost – první vyhrání,
z kapsy vyhání a chlapci se pokusí o návrat z „pralesní ligy“ do III.třídy.
Fanoušci se již mohou těšit na další domácí zápasy. „Béčko“ 15.dubna
přivítá Divišov B; 29.dubna Tichonice B a již 1.května uvidí diváci derby
s Ostředkem B
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„Áčko“ 21.dubna sehraje v domácím prostředí mistrovský zápas
s Kosořicemi a 5.května přivítá Vlašim B.
Při zápase s Kosořicemi bude pro fanoušky připraveno vystoupení nových
mažoretek. Vystoupení nacvičila paní Pavla Smetanová se žákyněmi ZŠ a MŠ
Chocerady. Kdo nové mažoretky již viděl vystupovat, jistě potvrdí, že se
máme na co těšit. (Tím samozřejmě nikdo nechce snižovat kvality časem
odvátých HOLIN).
Nesmíme zapomenout na naše mládežnická mužstva. Starší žáci sehrají
první jarní domácí mistrovské utkání 29.dubna od 11 hodin s mužstvem
Bukovan. Přípravka rovněž 29.dubna v prvním domácím zápase přivítá
Úročnici a začátek zápasu je
v 9:30 hodin.
Stará garda první zápas Posázavské ligy sehraje 21.dubna od 14 hodin
s mužstvem Senohrab.
SK Chocerady nežije jen fotbalem. Na 2.června připravuje sportovní klub
Dětský den. Uskuteční se v areálu fotbalového hřiště a o dobrý program a
překvapení jistě nebude nouze. Již nyní jste všichni srdečně zváni.

A – MUŽSTVO :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

I.A třída, skupina B JARO 2007

TJ Kunice
Sparta ČKD Kutná Hora
TJ Litol
FC Trnavan Rožďalovice
Bohemia Poděbrady
SK Sokoleč
Mnichovo Hradiště
SK Chocerady
SK Karbo Benátky nad Jizerou
FC Graffin Vlašim B
SK Bakov nad Jizerou
FK Metaz Týnec nad Sázavou
Sokol Kosořice
FK Uhlířské Janovice
FK Libodřice
TJ Sokol Družba Suchdol

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
12
13
12
10
9
9
9
8
6
6
6
5
5
3
2

3
5
2
4
4
4
3
3
5
5
4
2
4
3
6
3

2
3
5
4
6
7
8
8
7
9
10
12
11
12
11
15

46
42
45
32
39
38
31
36
32
35
32
22
29
29
22
23

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

11
21
28
22
33
34
21
37
28
36
46
35
39
41
41
60

48
41
41
40
34
31
30
30
29
23
22
20
19
18
15
9

20. kolo
Chocerady – Benátky
Bakov – Uhl.Janovice
Týnec n.S. – Suchdol
Kutná Hora – Sokoleč

4:2
3:6
5:0
2:0

Litol – Kosořice
Poděbrady – Mn.Hradiště
Kunice – Vlašim B
Libodřice – Rožďalovice
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3
2
3
1

:
:
:
:

1
1
0
3

B – MUŽSTVO :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

IV.třída, skupina C

Sokol Ostředek B
Sokol Chotýšany B
Radošovice
SK Chocerady B
Jawa Divišov B
Sokol Čechtice
Sokol Tichonice B
Sokol Teplýšovice C
Mír Jablonná nad Vltavou B
Sokol Postupice B
Sokol Popovice B
FK Bílkovice B
FC Myslič
Sokol Jankov B

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
10
10
8
8
8
7
7
6
4
5
2
2
1

JARO 2007
3
3
3
4
2
2
3
2
2
5
1
1
1
2

2
2
2
3
5
5
5
6
7
6
9
12
12
12

58
60
53
53
41
38
41
51
37
36
36
20
16
20

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

24
28
22
26
21
30
31
34
30
36
63
51
94
70

15. kolo
Radošovice – Chocerady B
B – Bílkovice B
4:0
Divišov B – Jablonná B
Ostředek B – Čechtice

2:6

Myslič – Jankov B 3:3 Tichonice
Postupice B – Chotýšany B 1 : 4
Teplýšovice C – Popovice B
3:1

2:1
1:0

Když se podíváte z fotbalové tribuny, protější zábradlí je z části vyplněno
reklamami. Vznikl nápad jeden díl osadit nápisem FANOUŠCI
FOTBALISTŮM - DO TOHO !!! v bílomodrých choceradských barvách. Při
zápase s Benátkami proběhla sbírka. Vybralo se 3120Kč, které byly spolu
se seznamem dárců předány předsedovi fotbalového klubu.
Je to vlastně taková srdeční záležitost. Máme choceradský fotbal rádi. A
tohle je malé poděkování našim fotbalistům za zážitky, které nám přinášejí.

SK Chocerady
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33
33
33
28
26
26
24
23
20
17
16
7
7
5

Obecní úřad chystá tradiční brigádu

DEN ZEMĚ - CHOCERADY BEZ ODPADKŮ
Proběhne v sobotu 21.dubna
•
Sraz před sokolovnou 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.
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 proléhla 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

Pozn. redakce
Obecní úřad Chocerady Vás prosí všechny občany, zda by se mohli v rámci dne země poohlédnout po okolí
svých nemovitostí a případný nepořádek uklidit. Vřelé díky !!!!!!

Ohlédnutí za zimou
Ovzduší v Choceradech se podstatně zlepšilo, nový systém topicího kotle,
instalovaný ve škole, odstranil černé mohutné dýmy, valící se každý zimní den z
jejího komína a zároveň podstatně zlepšil ekonomii provozu. Vegetace a obyvatelé
již tolik netrpí při roztápění v ranních hodinách a po každém přiložení do kotle.
Další možnosti zlepšení čistoty vzduchu už závisí jen na občanech, jak pochopí,
které zásady při topení je třeba dodržovat.
Informace o škodlivosti spalování různých hmot v domácnosti přináší vynikající
článek Ing. M. Havla, který je zde otištěn – viz níže.
Ing. Vladislav Hana

„Nespalujte doma odpady“
PRAHA (Arnika - program Toxické látky a odpady) - Článek je zaměřen na
problematiku ilegálního pálení odpadu. Spalování nekvalitního uhlí a odpadů v
domácnostech je totiž považováno za největší plošný (!) zdroj dioxinů i
polyaromatických uhlovodíků. Proto spalujte jen to, co do kamen patří. Odpad je
ekologičtější a ohleduplnější třídit, recyklovat a bioodpady kompostovat. Nejlépe
přímo u Vás doma.
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Domácí kamna, krby a kotle nelze vybavit drahou technologií na čištění spalin a tak
záleží na každém z nás, kolik jedů vypustíme do vzduchu. Při spalování odpadů
vzniká řada nebezpečných látek, které unikají do ovzduší - k těm známějším patří
dioxiny, polyaromatické uhlovodíky, formaldehyd, kyselina chlorovodíková, benzen či
styreny. Při spalování vzniká také zápach obtěžující Vás i Vaše sousedy.
Spalování nekvalitního uhlí a odpadů v domácnostech je považováno za největší
plošný (!) zdroj dioxinů i polyaromatických uhlovodíků. Proto spalujte jen to, co do
kamen patří. Odpad je ekologičtější a ohleduplnější třídit a kompostovat. Některé věci
lze opravit anebo využít jiným způsobem. Pokud se odpady ve Vaší obci převážně
skládkují nebo končí ve spalovně, je to ten nejhorší způsob, jak s nimi nakládat. Vy
se můžete se pokusit ovlivnit obec, aby usilovala o vyšší míru jejich třídění a
recyklace. Vzniku řady odpadů lze předejít.
Čím škodí pálení odpadů?
Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Dioxiny a furany jsou nejen
rakovinotvorné, ale poškozují také hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou
soustavu. V místnostech, kde se topí, byly naměřeny jejich vyšší koncentrace. V
důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky
(PAH), jejichž vliv lze nejlépe připodobnit vlivu kouření cigaret. Formaldehyd je
rakovinotvorný a spolu s ostatními aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči a
plíce. Benzen je látka rakovinotvorná. Styren je karcinogenní, jeho vlivem dochází při
vysokých hladinách k poškození očí a sliznice, dlouhodobá expozice ovlivňuje
nervový systém a je příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese. Množství
škodlivých látek se odvíjí od toho, co spalujete (viz dále).
Koho pálením odpadu nejvíce poškodíte?
Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou
citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním
onemocněním. Mějme k nim ohled.
Nespalujte doma:
plasty - pálením PVC vzniká velké množství dioxinů, tím více čím je obsah PVC v
odpadu vyšší. Použití PVC je nutno omezovat, výrobky z PVC je nejlépe nekupovat. I
když ho nespalujete, během jeho použití se z něho mohou uvolňovat škodlivé ftaláty.
K naprosté většině výrobků z PVC existují alternativní náhrady. Pálením polystyrenu
(PS) vzniká mimo jiné jedovatý styren. Spalováním polypropylenu (PP), polyetylenu
(PE) či PET podporujete vznik polyaromatických uhlovodíků.
staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky
ošetřené dřevo - jeho pálením vyprodukujete asi 50 - 500krát více dioxinů než při
topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek je vhodnější dát či prodat do bazaru)
zbytky jídla, trávu ze zahrady, listí - tyto materiály lze kompostovat (máte-li
zahrádku), jinak patří do směsného odpadu (zbytky jídla) a do kontejneru na odpad z
městské zeleně
celobarevné letáky a časopisy - při jejich spalování se do ovzduší mohou uvolnit
těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří
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do tříděné sběru - do kontejnerů na papír. Nálepkou na schránce se můžete bránit
proti vhazování reklamních letáků do schránky.
tetrapak - jde o šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu. Jeho spalováním se mohou
uvolňovat chlororganické látky a těžké kovy.
nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) - spálením je nezničíte, ale
jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr
nebezpečného odpadu zajišťuje každá obec/město - informujte se o místech, kam
nebezpečný odpad můžete odevzdat.
pneumatiky - jejich spalováním vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté
látky.
Co říkají zákony k pálení odpadu?
Podle zákonů je pálení odpadu v domácnostech zakázáno. Podle zákona o
odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem podle
systému stanoveného obcí. Obce musí zajistit pro své obyvatele systém sběru
nebezpečných odpadů a dle svých možností i třídění komunálního odpadu. Podle
zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.) jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště,
grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo
plynné palivo, předepsané výrobcem. Obec může podmínky spalování zpřísnit vlastní
vyhláškou. Může například zakázat spalování listí a trávy .
Chcete-li nám i sobě pomoci, můžete se inspirovat následujícími radami. Sami
Vás jistě napadnou další příklady:
Nejlépe je odpad nevytvářet, myslete na to již při nákupu. Omezte spotřebu zboží na
jedno použití a ujistěte se, že to, co kupujete, lze opravit, znovu naplnit či jinak využít.
Snižujte množství odpadu. Darujte nepotřebné ošacení, hračky či nábytek
příbuzným, přátelům či charitativním organizacím. Knihy a časopisy dejte do
antikvariátu, ale můžete je zkusit nabídnout i domovům důchodců, knihovnám a
dalším institucím. Je lepší věci spravit než vyhodit.
Máte-li zahradu, kompostujte bioodpady. Získáte tak živiny pro půdu, snížíte
množství odpadu a s ním spojené poplatky za jeho likvidaci. Ušetříte i tím, že si
nebudete muset kupovat zemina v zahradnictví pro svou zahradu. Do kompostu
dávejte i rostlinný odpad z kuchyně. Doplní ho o výživné látky. Podrobnější informace
o kompostování Vám můžeme na požádání zaslat.
Snažte se odpad třídit - základem je třídění papíru, skla a plastů, a to již přímo u Vás
doma. Třídit můžete i kovy, hliník a textil. Zjistěte si ve Sběrných surovinách v místě
Vašeho bydliště, které vytříděné odpady vykupují. Není-li centrální sběr tří základních
komodit ve Vaší obci, zkuste se s obcí domluvit, aby se do třídění pustila.
Používejte do kamen pouze schválené palivo. Pálíte-li dřevo, dbejte na to, aby bylo
pořádně vyschlé. S jeho vlhkostí klesá výhřevnost a rostou emise škodlivin. Určitě
jste již slyšeli o dehtování kamen. Dřevo dostatečně vyschne přes 2 zimy. Nespalujte
chemicky ošetřené ani průmyslové dřevo. Popel z kamen, pokud jste pálili něco
jiného než čisté suché dřevo, může obsahovat poměrně hodně toxických látek. Proto
ho nepoužívejte na zahradě.

- 15 -

darem, který věnujete své obci.
:

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.
nemocnice Středočeského kraje
Centrum rekondičních, rehabilitačních
a sociálních služeb Chocerady

Suchá uhličitá koupel
a její účinky na:
CÉVNÍ SYSTÉM:
rozšiřuje cévy, žíly a vlásečnice, potlačuje tvorbu křečových žil, zlepšuje prokrvení mozku
a končetin
SRDCE:
zlepšuje stav po infarktu a při angíně pectoris, snižuje krevní tlak
HORMONÁLNÍ SYSTÉM:
zvyšuje produkci hormonů, včetně sexuálních, zmírňuje potíže klimaktéria, potlačuje bolesti
při menstruaci a upravuje nepravidelný menstruační cyklus, pomáhá při léčbě sterility
NERVOVÝ SYSTÉM:
pomáhá při odstraňování neuróz, migrény a deprese, snižuje nespavost, posiluje při stavech
vyčerpání
SVALSTVO A KOSTI:
odstraňuje otoky ( snižuje nadváhu ), potlačuje revmatické potíže, pomáhá při léčbě
osteoporózy
POKOŽKU:
zjemňuje a zvláčňuje kůži, tlumí výskyt stařeckých skvrn, bradavic, akné, potlačuje
pomerančovou kůži, hojí povrchové jizvy ( po operaci nebo poranění ), hojí proleženiny,
bércové vředy a popáleniny.

Ceník
Samostatná uhličitá koupel………………………..……… 180,- Kč
Permanentka na 10 uhličitých koupelí………….……..…1500,- Kč
Speciální vak na opakovaná použití ( zůstává klientovi ).…50,- Kč
- koupele probíhají od 2.4. 2007 ve dnech Po - Pá od 7.30h do 15.00h
- objednávky telefonicky na tel.č. 317 700 042 pouze Po - Pá od 7.30 - 15.00h
nebo přímo osobně v Centru

------------------------------------------------------------------------------------------------Doporučený oděv na koupele - lehké bavlněné oblečení
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Ceník masáží
Klasická masáž
Záda - šíje.............................................195,- Kč ( po slevě 185,- )
Záda......................................................130,- Kč ( po slevě 124,- )
Šíje .........................................................80,- Kč ( po slevě 76,- )
Dolní končetiny....................................300,- Kč ( po slevě 285,- )
Hýždě......................................................90,- Kč ( po slevě 86,- )
Horní končetiny...................................165,- Kč ( po slevě 157,- )
Celková masáž......................................450,- Kč ( po slevě 428,- )
( záda, šíje, dolní končetiny )
- masáže probíhají od 1.4. 2007 do 30.4.2007 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 1.4. 2007 do 30.4.2007 sleva ve výši 5%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dále lze využít rašelinových produktů na prohřátí požadovaných částí těla. Cenová
relace procedury je 20,- Kč / 30 minut
při použití jednoho páru rašelinových sáčků nebo jednoho krčního polštářku. K
dispozici je v současné době 5 párů a 3 páry krčních polštářků. Při použití všech párů je
nutno objednat proceduru předem z důvodu aktivace sáčků.
Pedikúra
Ceník služeb
Pedikúra....110,- kč ( odstranění zrohovatělé kůže, úprava nehtů, kuří oka )
Ošetření popraskaných chodidel..................................12,- kč
Masáž nohou..................................................................35,- kč
Odlakování nehtů............................................................8,- kč
Lakování nehtů..............................................................25,- kč
Francouzské lakování....................................................60,- kč

----------------------------------------------------------------------------------Dále nabízíme
Skořicová masáž ( anticelulitidní )
- hýždě + stehna............................120,- Kč ( po slevě 114,- )
- hýždě + záda...............................190,- Kč ( po slevě 181,- )
Aromatická masáž ( relaxační )...........110,- Kč ( po slevě 105,-)
Masáž dlaní a karpálů............................80,- Kč ( po slevě 76,- )
Na masáže je poskytována od 1.4. 2007do 30.4.2007
sleva ve výši 5%
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Kultura a zábava pro každého
aneb zaškrtněte si v kalendáři
Obecní úřad Hvězdnice ve spolupráci s Obecním úřadem Chocerady pořádá tradiční

„Pálení čarodějnic“
na pískovně ve Hvězdonicích a to v sobotu

28.4.2007 od 15.00 hod.
Připraven je program pro děti i dospělé (hry, sport, hudba), buřtíky, limonáda i pivko
budou k mání a všichni jste srdečně zváni.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Občanské sdružení Apfel company společně s Obecním úřadem Chocerady si vás dovoluje pozvat na
tradiční lidovou veselici

Staročeské Máje v Choceradech,
která se koná v sobotu 5. května 2007
Stavění Máje proběhne dne 30. dubna v podvečerních hodinách u rybníka.
V sobotu 5.5. potom vyrazí cca. od 12.00 královská družina v čele s Králem z centra obce na své
putování po svobodných dívkách. Po celé odpoledne na vás čeká spousta hudby, tance, lidové i
veselé kroje, vystoupení dětí a dospělých - tanec Staročeské Besedy a tradiční kázání zakončené
vodní popravou letošního Krále.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MÁMO, TÁTO, POJĎTE SE MNOU DO POHÁDKY!
Choceradské maminky a Obecní úřad Chocerady srdečně zve rodiče a děti na malý
výlet do

POHÁDKOVÉHO LESA.
Jak se dostanete do pohádky?
Snadno, stačí přijít v SOBOTU 19. KVĚTNA 2007 ve 14.00 hodin k
malému hřišti na konci ulice Dolní Lipská, kde je začátek trasy. V lese budou na děti
čekat pohádkové bytosti s nejrůznějšími úkoly a nakonec jistě společně objevíte
TAJEMSTVÍ LESNÍCH SKŘÍTKŮ.
Celou trasu je možné projet i s kočárkem.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oslava DNE DĚTÍ proběhne 2.6.2007 na fotbalovém hřišti v Choceradech a více
informací vám dodáme v dalším zpravodaji.
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Trochu o přírodě, životním prostředí a odpadech
Jistě některým z vás neuniklo, že se o velikonočním víkendu na řece Sázavě
objevilo několik vodáků s prapodivným nákladem plastovými pytli plnými
odpadků.
Pod záštitou společnosti Posázaví o.p.s. skupina dobrovolníků čistila břehy a
blízké okolí řeky Sázavy – je na místě za tuto chvályhodnou činnost jim

poděkovat - děkujeme.
(pj)

V souvislosti s nedávným požárem louky za ČOV znovu žádáme občany, aby velmi
pečlivě vybírali pro pálení rostlinného odpadu vhodné povětrnostní podmínky i denní dobu.
Optimální je bezvětří, proschlý rostlinný materiál a ohleduplnost k sousedům. Naprosto
nevhodné je slunečné víkendové odpoledne, vítr a suchý porost v blízkosti ohniště.
Zároveň upozorňujeme, že vypalování trávy i jiných porostů je zakázáno (zákon o požární ochraně ) - naštěstí pro brouky,žížaly, ježky i pro nás lidi. Hasiči by možná museli vyjíždět
častěji.
(Klára Růžičková)

Bezdrátový internet dorazil konečně i do Chocerad
a první občané budou připojeni během měsíce května,
pokud chcete být mezi nimi, neváhejte a zašlete SMS zprávou svůj
kontakt na 777661109
Firma WIFCOM se zabývá bezdrátovým internetem, výpočetní technikou a reklamní činností.
Firma byla založena v roce 2004. Do dneška má za sebou přes tisíc spokojených zákazníků,
kteří jsou od nás připojení na vysokorychlostní internet. WIFCOM Vám nabízí řešení Vaší
přípojky k internetové síti, dále komplexní řešení návrhu a provedení komunikační
infrastruktury ve Vaši kanceláři, budově, areálu či síti poboček. WIFCOM zřizuje přípojky jak
pro domácnosti tak i pro firmy, Obecní úřady, školy, a další organizace.
Co vše získáte pokud zvolíte připojení sdílenou linkou od naší společnosti:
- Kvalitní vysokorychlostní připojení k internetu
- Datově a časově neomezené NONSTOP připojení
- Bez nutnosti vlastnit telefonní linku a modem
- Bezkonkurenční cena připojení v lokalitách pokrytých naším signálem
- Připojení moderní technologií 2,4 nebo 5,4 GHz
Cena instalačního hardwaru je 3000,-- Kč za standardní hardware + 1000,-- Kč za instalaci
k vašemu PC a zahrnuje: bezdrátový router, anténu 16 dBi, konzoly KM20, koaxialní kabel,
RSMA konektory, datový UTP kabel do 10 m délky a práci našich techniků.
Kvalitu signálu ve Vaší lokalitě ZDARMA změříme a navrhneme nejlepší řešení právě pro
vás.

Pro domácnosti nabízíme náš nejoblíbenější tarif se sdílenou rychlostí 3072/3072
kb/s kdy skutečná rychlost zpravidla neklesá pod 1024 kb/sSdílenou linku
3072/3072 kb/s za 290 Kč měsíčně.
Více informací na WWW.WIFCOM.CZ, WWW.CHOCERADY.CZ
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CINKEISOVINY
Odposlechnuté příběhy, které přinesl život (můžete dodat i své)
OPĚT PŘINÁŠÍME PÁR PŘÍBĚHU ZE ŽIVOTA.
SAMOZŘEJMĚ HLAVNĚ O OSTATNÍCH VÍME, ŽE NEJSOU ŽÁDNÍ
IDEÁLOVÉ. ALE MALOU RADU VĚČNÝM PESIMISTUM
SI NEODPUSTÍM - JDĚTE UŽ S TÍM DO HÁJE.
Přišla ráno na železniční zastávku a hezky šupem do práce. Ještě s pár lidmi čekala
na vláček. Náhle jí zatrnulo. Uvědomila si, že nemá doklady, což by ještě šlo, ale
hlavně že je bez haléře. Poprosila čekající o deset korun. Pokus to byl dobrý, ale
stejně špatně skončil. S vědomím, že někdy průvodčí nestačil přijít, si řekla - nějak to
dopadne-.
Vláček přijel, nasedla, a sotva se stačil rozjet, otevřely se dveře- a paní průvodčí.
Náš „černý pasažér“ jí vše omluvně vysvětlil a paní průvodčí řekla - Z toho si nic
nedělejte. Hlavně že jste zdravá a je mír-.
Jedna paní dostala v práci zaslouženou, ale pro ni nečekanou několika tisícovou
odměnu. Přišla za šéfovou a řekla - Viděla jsem pásku. Děkuju-. (Možná si řeknete co na tom je ? Že řekla- děkuju.
Taková banalita. No jo. Pro někoho banalita, pro jiného perlička.)
Babička telefonovala se svým vnukem a mezi jiným povídá :“ Béďo, já zase nemůžu
najít mobil.“
A vnuk jí říká :“ Ale babi, vždyť ho máš u ucha.“ (Je to klasická příhoda, která se
může stát každému. Já tuhle hledal brýle a měl jsem je na nose.)
Byl to klučík, robátko milovaný. A často říkal, že chce hajmoniku. Rodiče si říkali, že
bude mít asi hudební vlohy. Tak mu koupili foukací harmoniku. Jenže synek o ni
nejevil zájem a stále říkal, že chce hajmoniku. Rodiče krčili bezradně rameny - to
jako co jako ? Pak vyšlo najevo, že synek chtěl protáhlý autobus, kterému se v té
době říkalo harmonika.
Tož takový je život.
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PETICE
proti těžbě amfibolitu v kamenolomu v lokalitě Stříbrná Skalice.
Jako občané, kterým není lhostejné zdraví občanů, ničení jejich majetku a přírody
v krásné lokalitě středních Čech – ve Stříbrné Skalici vyjadřujeme toto stanovisko:
Zásadně nesouhlasíme s rozšířením těžby lomu a naopak žádáme o její zastavení
v plném rozsahu.
Vzhledem k tomu, že jde o zdraví nás všech v širokém okolí, považujeme to
za nezbytné. Je nám jasné, že kdyby se prosadilo zastavení lomu, nebylo by
okamžité a práce s rekultivací celého prostoru budou trvat ještě několik let - to
znamená že i lidé, kteří tam nyní pracují, budou mít práci ještě hodně dlouho.
Prostor lomu by se mohl výhledově i díky své poloze u řeky Sázavy využívat pro jiné
činnosti - hlavně v souvislosti s letní sezónou a rekreací, kde by vznikly zase nějaké
pracovní příležitosti pro místní občany (to říkám jen jako protiargument na tvrzení, že
jsou to pracovní příležitosti a přínos obci 312 504 Kč ročně - což je směšně nízká
částka z hrubého odhadu 35 milionů zisku těžební společnosti
Když by se nepodařilo zastavení lomu, byla by ovšem těžařská společnost donucena
chovat se tak, jak je to jinde v EU, aby bylo co nejvíce chráněno zdraví občanů a
životní prostředí. Tady těží zahraniční těžařské společnosti proto, že u nich jsou
velmi přísné předpisy, které musí dodržovat - a to jsou přeneseně pro ně větší
náklady - to znamená menší zisk při těžbě téhož objemu kameniva. Podnikání v naší
republice je pro ně výnosnější, protože je nenutíme, aby dodržovali to, co je v jejich
zemi dáno předpisy. Oni tady skončí s těžbou a odejdou si do jejich krásné zdravé
vlasti. Nesmíme si nechat ničit životní prostředí a zdraví našich občanů! My tady
chráníme každou žabičku, brouka či kytičku a na lidi kteří tady žijí bychom
zapomněli? Tento krásný koutek naší země si přece musíme co nejvíce bránit!
Pod tuto petici se můžete po seznámení s jejím obsahem podepsat již nyní, nebo
v sobotu 28.4.2007 od 8 do 11 hodin na náměstí ve Stříbrné Skalici
Petiční výbor
Miloslav Podlešák, Stříbrná Skalice č.292 (zastupuje petiční výbor při jednání)
Pavel Novák, Černokostelecká 390, Stříbrná Skalice
Josef Leitner, Sázavská 313, Stříbrná Skalice
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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