Tisk Choceradského zpravodaje se do 3. čísla prováděl na školní kopírce. I pro
narůstající počet stránek to bylo hlavně z technického hlediska neudržitelné.
Od 4. čísla provádí tisk i částečné sponzorování zpravodaje pan Vilímovský z
Chocerad. Obecní úřad i Základní škola a Mateřská škola v mu skládají upřímný
dík.

JAK JSME SLAVILI DEN ZEMĚ
V sobotu 21.dubna Chocerady zažily dlouho nevídanou akci. Více než padesát
dospělých a dvacet dětí se sešlo nikoliv pro zábavu, ale za účelem společné práce,
a to práce ne zrovna příjemné !!!
Největší skupina se vydala ke staré zavezené skládce u silnice na Ondřejov.
Čekal ji tu rozsáhlý nepořádek podél silnice, v rokli i spousta odpadků
vykukujících z navážky. Nepořádek se z velké části podařilo vysbírat. Bude ale zapotřebí starou skládku ještě
upravit navezením další hlíny.
Skládku ve stráni nad potokem ( U křížku ) začali místní lidé rozebírat
dokonce už dopoledne. Práce to opravdu nebyla lehká. Odpad, často objemný,
museli vynášet příkrou strání nahoru k cestě. Podobně náročné podmínky si užili
dobrovolníci v rokli Oborského potoka.
Další velká černá skládka zmizela z lesní rokle u chat nad vlkoveckou žel.
zastávkou.
Cesta ke kontejneru na silnici byla dlouhá a kořenitá, ale aspoň z kopce.
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Skupina s dětmi vysbírala odpadky podél silnice k Vestci a také na lesní stráni
pod silnicí na Komorní Hrádek. Odpadků zde bylo více než se původně zdálo. Další
dvě účastnice prošly a vyčistily i cestu k Meridě.
Celkem jsme společnými silami naplnili pět kontejnerů. Je opravdu
neuvěřitelné, co všechno dokážou někteří lidé zahodit jen tak do příkopu nebo do
křoví. Ti, co vyhazují odpadky z oken svých aut, si patrně úklidu nevšimnou. Ale
pro ty, kteří si zvykli používat rokle a příkopy místo popelnice, bude , doufejme,
obnovený pořádek důrazným upozorněním, že takto se odpadu zbavovat nelze.
Jednotlivé skupiny se postupně podařilo paní starostce vyhnat z roklí a
smetišť na fotbalové hřiště, kde každý z účastníků dostal zasloužené
občerstvení. Zatímco dospělí si při poslechu jazzové kapely MP3 mohli vyměňovat
čerstvé zkušenosti s vytahováním křesel, záchodů, starých kamen a dalších
drobností z roklí, děti si zahrály hru na záchranu krajiny. Místo krajiny
zastavěné sklady, supermarkety apod. si společnými silami vytvořily několik
krajin příjemných k žití. Vyzkoušely si přitom různé dovednosti: poznávání
přírodnin bez pomoci zraku, správné třídění odpadů atd.
Děkujeme fotbalistům za příjemné prostředí, které pro nás na svém hřišti
vytvořili. Velké poděkování patří také p. Herdovi a p. Kocábkovi , bez jejich
kontejnerů by práce zdaleka nešla tak rychle. Rovněž děkujeme p. Kocábkovi za
bezplatný odvoz části odpadků na řádnou skládku.
A SAMOZŘEJMĚ DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ÚKLIDU ZÚČASTNILI
A VĚNOVALI KRÁSNÉ SOBOTNÍ ODPOLEDNE SVÉ OBCI. BYLI JSTE
SKVĚLÍ!!!

A zde jsou ti, kteří se o pořádek zasloužili:
Martin a Pavla Smetanovi, Petra Zemanová, Markéta Skalická, Radim Skalický,
Jan Krejcárek, manželé Fantysovi, Jana Králíková, Lucka Krejcárková, Jaroslav a
Monika Medvecovi, Jiří Martinec, Jana Prokopová, Martina a Marek Svrčinovi,
Zuzana a Luděk Motyčkovi, Vladislav Hana, Dan Krch, Jozef Bálint, Ivo Kořínek,
Václav Buben, Vlasta a Jiří
Schüllerovi, Marcela Schüllerová, Josef Svoboda,
Pepa Vosický, Milan Kocábek, manželé Císařovi, Klára a Petr Růžičkovi, paní
Mirka, Martina a František Kamelští, Vladimír Zíka, Klára a Jan Kusovi ,Gábina
Záhorová, Radka Janoušková, Vítězslav Pojezný, Petra Konečná, Věra a Zdeněk
Městečtí, Markéta Smolíková, Anežka Iranová, dva starší lidé a slečna od
Schüllerů (jména bohužel neznáme) a hlavní velitelka Eva Bubnová
děti: Simona Zemanová, Tadeáš a Filip Lukešovi, Adam Fantys, Martina Skalická,
Lukáš Kocábek,Aneta a Jana Kamelských, Pavla a Vláďa Zíkovi, Martin Filip, Petr,
Maruška a Zuzka Janouškovi, Filipa Krchová, Vojta a Katka Růžičkovi, Lukáš
Konečný, Štěpán Kus, (jestli jsme na někoho zapomněli,odpusť).
Klára Růžičková a Martina Kamelská
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Zápis č. 4/2007
ze zasedání zastupitelstva obce Chocerady, konaného dne 11. 4.
2007
od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

PŘÍTOMNI: pí Eva Bubnová, Petra Jeništová , Mgr. Taťána Vycpálková,
p. Jan Herbst , Milan Bober, Mgr. Martin Smetana, Ing. Ivo
Kořínek, Miloš Fantys, Milan Kocábek, Jan Krejcárek
OMLUVEN: p. Josef Nepraš
Zvolení ověřovatelů zápisu: Mgr. Taťána Vycpálková, p. Miloš Fantys

A. Program jednání zastupitelstva
1)
2)
3)
4)
5)

Složení slibu nového zastupitele pana Jana Krejcárka
Informace o wifi síti pro obec Chocerady
Den Země
Činnost výborů a komisí za I. čtvrtletí
Odměny neuvolněným zastupitelům dle nařízení vlády č. 614/2006 Sb. ze
dne 29. 12. 2006
6) Schválení příspěvku na společnou akci s OÚ Hvězdonice „Pálení
čarodějnic“
7) Umístění zrcadla na místní komunikaci „U Křížku“
Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání
- 10 hlasů pro
Doplnění programu:
8) Odstoupení p. Jana Herbsta z funkce zástupce obce v Malém Posázaví
9) Změna předsedkyně Finančního výboru
10) Žádost o opravu komunikace a umístění veřejného osvětlení
11) Žádost o odkoupení obecního pozemku čpp. 945 o výměře 61 m2
Zastupitelstvo odsouhlasilo doplnění programu jednání
- 10 hlasů pro
B. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
- bez připomínek, úkoly splněny
C. K bodům programu
1. Složení slibu nového zastupitele pana Jana Krejcárka
Pan Jan Krejcárek složil slib nového člena zastupitelstva starostce obce.
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2. Informace o wifi síti pro obec Chocerady
Místostarostka přednesla informace o wifi síti pro obec Chocerady.
Usnesení 2/4/2007: Zastupitelstvo odsouhlasilo finanční příspěvek Kč
5.000,- na vybudování sítě, pokud bude připojeno alespoň 15 obyvatel
Chocerad + škola a OÚ.
- 10 hlasů pro
3. Den Země
Na den 21. 4. byl vyhlášen Den Země.
Usnesení 3/4/2007: Zastupitelstvo odsouhlasilo finanční příspěvek na
občerstvení pro účastníky akce při úklidu obce.
- 10 hlasů pro
4. Činnost výborů a komisí za I. čtvrtletí 2007
Předsedové jednotlivých výborů a komisí informovali zastupitele o své
činnosti:
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Komise životního prostředí
Sociální komise
Přestupková komise
5. Odměny neuvolněným zastupitelům dle nařízení vlády č. 614/2006 Sb. ze
dne 29. 12. 2006
Zastupitelstvu byla předložena starostkou obce nová tabulka odměňování dle
výše zmíněného nařízení vlády.
Usnesení 5/4/2007: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že částky
stanovené zastupitelstvem v listopadu 2006 se měnit podle nového nařízení
nebudou.
- 10 hlasů pro
6. Schválení příspěvku na společnou akci s OÚ Hvězdonice „Pálení
čarodějnic“
Dne 28. 4. 2007 se uskuteční společná akce OÚ Chocerady a OÚ
Hvězdonice. Oba
OÚ se budou na akci podílet stejnou finanční částkou.
Usnesení 6/4/2007: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo příspěvek na
výše uvedenou akci částkou Kč 5.000,-.
- 9 hlasů pro
- 0 proti
- 1 se zdržel hlasování
7. Umístění zrcadla na místní komunikaci „U Křížku“
Zastupitelstvo opětovně projednalo žádost občanů uvedené lokality na
umístění zrcadla z důvodu velmi nebezpečného výjezdu na hlavní silnici.
Usnesení 7/4/2007: Zastupitelstvo odsouhlasilo umístění zrcadla.
- 7 hlasů pro
- 2 proti
- 1 se zdržel hlasování
8. Odstoupení p. Jana Herbsta z funkce zástupce obce v Malém Posázaví
Pan Jan Herbst z časových důvodů odstoupil z funkce zástupce obce v Malém
Posázaví.
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Na jeho místo byla zastupitelstvem jmenována starostka pí Eva Bubnová.
Usnesení 8/4/2007: Zastupitelstvo odsouhlasilo odstoupení p. Herbsta
a jmenování pí Evy Bubnové zástupcem obce v Malém Posázaví.
- 10 hlasů pro
Změna předsedkyně Finančního výboru
Mgr. Taťána Vycpálková zažádala zastupitelstvo obce o uvolnění z funkce
předsedkyně Finančního výboru. Funkci předsedy bude vykonávat ing.
Vladislav Hana. Dalšího člena Finančního výboru navrhne starostka obce do
příštího zastupitelstva.
Usnesení 9/4/2007: Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu předsedy
Finančního výboru.
- 10 hlasů pro
9. Žádost o opravu komunikace a umístění veřejného osvětlení
Starostkou obce byla přednesena žádost občanů lokality „Za Školou“ o opravu
místní komunikace. Dle jejich sdělení minulé zastupitelstvo uzavřelo smlouvu
s firmou DEREKA na opravu komunikace.
Usnesení 10/4/2007: Zastupitelstvo se usneslo, že bude dohledána
smlouva
uzavřená minulým starostou.
10. Žádost o odkoupení obecního pozemku čpp. 945 o výměře 61 m2
Zastupitelstvo projednalo žádost pí Šárky Pflegrové o koupi pozemku.
Usnesení 11/4/2007: Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr prodeje
obecního pozemku.
- 10 hlasů pro
Zapisovatel: Iva Vávrová
Ověřovatelé: Mgr. Taťána Vycpálková

Miloš Fantys

-----------------------------------Petra Jeništová v.r.
místostarostka obce

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

DŮLEŽITÁ VÝZVA FIRMÁM A ŽIVNOSTNÍKŮM!!!!
Na Obecní úřad přicházejí od občanů i chatařů dotazy - zlehčeně řečeno - kdo dělá
to a kdo zas tohle!!!
Proto navrhujeme všem firmám, živnostníkům a kutilům možnost na webových
stránkách Obecního úřadu zveřejnit a nabídnout v „Přehledu služeb“, (odkaz, který
je zatím prázdný) svou činnost - zdarma.
Příklad-Josef Novák- kůže, peří, truhlář, zedník... - adresa, telefon. Toto sdělte
písemně, e-mailem či telefonicky na obecní úřad.

Dejme technice šanci, ať nám slouží!

-5-

SK Chocerady
Za dobu, co jsme se nečetli, tedy za uplynulý měsíc, se na hřišti odehrála spousta zajímavých
věcí.
Hřiště se konečně začalo hezky zelenat a trávy je víc a víc.
Na domácím utkání poprvé vystoupily mažoretky z choceradské základní školy a vystoupení to
bylo více než podařené.
Ve slušivých kostýmech předvedly nacvičenou sestavu a zaslouženě sklidily bouřlivý potlesk
nebývale zaplněné fotbalové tribuny.
Věříme společně se spoustou fanoušků, že to nebylo jejich poslední vystoupení na choceradském
trávníku.
Ale zpět k fotbalu. Našemu Áčku se střídavě daří i nedaří. Nicméně to vypadá, že letos nás
sestupové starosti minou a sezonu tak budeme moci dohrát v poklidu.
Diváci se tedy mohou těšit po zbytek sezony na další góly v sítích soupeřů.
Béčko rozjelo vítěznou sérii a sype soupeřům jednu branku za druhou. Pokud vše vyjde, mohli
bychom se po roce vrátit zpět do III. třídy.
Žáci zvítězili. Nad prvními Pyšely. A vysoko 9:1. Gratulujeme. Věříme, že to klukům zvedne po
hubených letech náladu a dostanou ještě větší chuť do fotbalu.
Treninková dřina se tak zúročila a kluci v již zmíněném zápase předváděli krásné fotbalové akce.
A naše nejmenší fotbalové naděje si již také zvykly na to, že dokáží soupeře porazit a je na nich
vidět velká fotbalová radost.
Obě dvě mužstva - v týmových bundách SK Chocerady jim to moc sluší - můžete vidět v
dopoledních domácích zápas a Vaši podporu by si opravdu zasloužily.

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

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
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19
14
14
15
11
11
10
10
10
9
8
7
8
7
8
2

4
6
6
2
6
5
7
4
3
4
5
7
3
6
3
3

2
5
5
8
8
9
8
11
12
12
12
11
14
12
14
20

57
50
45
52
45
44
46
34
41
46
45
40
42
36
27
24

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

13
28
29
39
36
43
45
24
49
42
54
48
48
48
44
84

61
48
48
47
39
38
37
34
33
31
29
28

27
27
27
9

25. kolo
Rožďalovice – Chocerady
1:1
Poděbrady – Bakov
0:1
Kunice – Litol
7:0
Libodřice – Kutná Hora
3:3

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

5:0

Vlašim B – Týnec n.S.

2:2

Mn.Hradiště – Uhl.Janovice

3:0

Kosořice – Suchdol

3:2

Sokoleč – Benátky n.J.

IV.třída, skupina C

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

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

15
13
14
12
12
11
10
9
7
7
8
2
2
2

JARO 2007
3
5
2
4
2
4
6
2
5
4
1
4
2
2

3
3
5
5
7
6
5
10
9
10
12
15
17
17

92 : 35
79 : 29
61 : 36
64 : 36
55 : 36
56 : 29
64 : 36
60 : 49
54 : 50
48 : 54
47 : 83
20 : 106
27 : 75
33 : 105

48
44
44
40
38
37
36
29
26
25
25
10
8
8

21. kolo
Chocerady B – Jankov B
3:2
Jablonná B – Chotýšany B
1:1
Čechtice – Postupice B
5:2
Myslič – Divišov B

STARŠÍ ŽÁCI :

1.
2.
3.

10 : 0

Radošovice – Teplýšovice C

3:2

Ostředek B – Tichonice B

3:1

Popovice B – Bílkovice B

1:1

okresní přebor, skupina A
2007

Teplýšovice
Struhařov
Pyšely

12
11
11
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9
7
7

3
3
0

0
1
4

JARO

65 : 11
55 : 12
67 : 26

30
24
21

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jablonná nad Vltavou
Nespeky
Neveklov
Bukovany
SK Chocerady
Křečovice

12
11
11
12
12
12

6
5
4
4
2
1

0
2
3
2
1
0

Chocerady – Pyšely
Struhařov – Bukovany
Křečovice – Jablonná
Teplýšovice – Nespeky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6
4
4
6
9
11

okresní soutěž, skupina A
2007

Benešov B
Kosová Hora
Sedlec Prčice
Úročnice
Týnec nad Sázavou B
Olbramovice
Maršovice
Benešov C
SK Chocerady
Soběhrdy

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Soběhrdy – Chocerady
Benešov B – Benešov C
Olbramovice – Úročnice
Maršovice – Týnec
Sedlec Prčice – Kosová Hora

:
:
:
:
:
:

18
17
15
14
7
3

1
1
1
1
0
2
0
0
0
0

1
1
5
5
6
5
7
10
10
12

JARO

68
60
42
52
31
29
39
12
16
12

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0:3
4:0
3:2
2:3
1:3

Informují Vladimír Buťa a Jan Herbst
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31
28
23
45
99
79

9:1
1:1
1:2
0:0

PŘÍPRAVKA :

11
11
7
7
7
6
6
3
3
1

36
37
44
23
17
10

15
11
15
28
45
20
31
45
62
89

34
34
22
22
21
20
18
9
9
3

Mažoretky Smetanky Chocerady
Letošní květen přinesl do Chocerad i jednu sportovně-taneční novinku. Dne 2. 5. 2007
vznikl soubor Mažoretky Smetanky Chocerady o.s.. Pod vedením své trenérky Pavly
Smetanové hodlají choceradské mažoretky navázat na svou dosavadní úspěšnou činnost
v rámci školního kroužku mažoretek při ZŠ a MŠ Chocerady.
Mažoretky velmi pilně trénují každou středu od 17.00 do 19.00 hod. v tělocvičně ZŠ
Chocerady a počínaje letošním rokem i na letním soustředění. Pochodují a vystupují
zejména na svižnou moderní hudbu, mají vlastní originální choreografii, stále lepší práci s
hůlkou a sehranější pochod. Mažoretky se zatím nezúčastnily žádných soutěží, ale jednou
by rády zabodovaly i tam.
Mažoretky Smetanky vystupují v počtu 12ti děvčat ve věku 9 – 15 let z Chocerad a
blízkého okolí. Od září letošního roku by mezi sebou rády přivítaly další děvčata. Máte-li
proto chuť a elán se připojit a je-li vám mezi 9 a 16 lety, není nic jednoduššího než přijít.
Zájemci o podrobnější informace či fotografie z tréninků a vystoupení mohou nahlédnout
na právě vytvářené internetové stránky http://smetanky.wbs.cz.
Mažoretky touto cestou děkují zejména ZŠ a MŠ Chocerady za to, že umožňuje pravidelné
tréninky v prostorách školní tělocvičny, paní Zemanové a paní Daňkové za ušití prvních
opravdu mažoreťáckých uniforem, všem rodičům za spolupráci a všem fanouškům, bez
jejichž podpory by to opravdu nešlo.
Všechny srdečně zveme na naše nejbližší vystoupení, které se bude konat v rámci
Dětského dne 2. 6. 2007 od 14.30 hod. na hřišti SK Chocerady.
Kontaktní údaje:
Ing. Pavla Smetanová
Chocerady 336
tel.: 774 100 343
email: smetanovap@email.cz
Martin a Pavla Smetanovi
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STAROČESKÉ MAJE
Desítka choceradských rodin s neprovdanou dívkou pod střechou se probudila
do sobotního rána, a u doma našla mladou břízku. Ti, kdo ji ověsili pentlemi, se těšili
na příchod královské družiny.
Královskou družinu si letošní král - Bohumil Bóďa I. sešikoval před Sportklubem hned
po obědě a vyrazili společně s tradiční dechovkou Maršovankou na tolik náročnou
trasu.
U nazdobených májek se tančilo, hrála hudba a k tomu všemu svítilo kupodivu
sluníčko, i když novácké rosničky vyhrožovaly deštěm.
Královský průvod přivedl na náves laufer téměř přesně na čas a Máje tak mohly
vyvrcholit tance Staročeské besedy. 11 kolon - 88 lidí - 44 párů - tolik jich ještě nikdy
nebylo. A diváků bylo také spousta.
Poté proběhlo tradiční kázání o uplynulém roce (najdete jej na jiném místě), ale
tentokráte ne od tradičního faráře. Ten odjel na výměnný pobyt do Afghánistánu a na
jeho místo nastoupil Imám Abdul Al Džabar Bazar bůhvíjak dál. Překladatelku mu
dělala sličná řádová sestra Klotylda.
Pak už mohla následovat jen poprava letošního krále a jeho, divácky velmi oblíbená,
koupel ve splaškách.
Krásný den plný tradičních vesnických staročeských hodnot byl zakončen neméně
tradiční májovou veselicí na sále Sokolovny.
Speciální poděkování bychom chtěli věnovat všem, kteří se na přípravě
letošních Májí podíleli, jmenovitě potom Růžence Poláškové a Petře Zemanové
za obětavé a trpělivé nacvičování besedy.
Vladimír Buťa – Apfel company

Vybíráme z kázání:
Dobré odpoledne, milí přátelé.
V mé zemi, která je daleko na východ a s vaší obcí má společnou snad jen kvalitu
silnic, přesáhl věhlas Chocerad i věhlas takových měst, jako je Adis Abeba,
Eritrea, Krasnojarsk nebo Ostředek. Přestože jsem si mohl pro svůj výměnný pobyt
zvolit New York, Malacky nebo Szekesfehérvár, zatoužil jsem poznat tenhle z
doslechu tak malebný kousek země.
Ptáte se, co jsem slyšel? Co jsem se doslechl? Dobrá tedy, snad jen pár příběhů
pro ilustraci.
V Bandar Al Džahar se povídá, že se Vám tu záhadně ztrácejí lidé.
U nás se také ztrácejí lidé. Většinou je takováto ztráta doprovázena výbuchem a
občan je volně rozptýlen společně s dalšími šííty či sunity po okolí.
Tady ale, jak jsem slyšel, se ztratili dva muži bez výbuchu a beze stopy. Ten jeden
prohlásil, že jde vyklízet půdu do Vlkovce, a od té doby jej nikdo neviděl. Ten druhý
pak chvíli po svatbě. Jak hrozné to musí být pro jeho nejbližší, zejména pak pro
vdovu. Občas jsou prý viděni jejich duchové, jak se plíží nehlučně vesnicí a
vyhýbají se někdejším přátelům.
Pokud by kdokoli věděl něco o Zlomoušovi nebo Bruskovi, rád jej za informace
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odměním pár litry dobrého kumysu
Vloni na podzim jsem na chvíli zahlédl v Kábulu vysílání Al Džazíry a viděl jsem
reportáž z voleb do obecního zastupitelstva obce Chocerady. Jak jsem vám v tu
chvíli záviděl – ta demokracie a ty peprné volební programy. Namátkou – díra v
silnici. Těch debat, které jsme v karavaně vedli. Takové velké a zásadní téma –
díra v silnici, a vy o něm můžete svobodně několik měsíců debatovat.
Nebo Wifisíť – nevím, co to je, ale když to chce tolik lidí – celých 6, tak to musí
být úžasná věc. A také se jí vaše kmenová rada intenzivně věnuje, jak jsem zjistil.
Na každém rokování.
Ta další neotřelá témata volebních programů – stabilita, prosperita, dotace,
nezávislot závislých a závislost nezávislých. Ale bohužel známku na popelnici si
nemohu stále koupit. Každou středu jsem totiž až do 6 do večera v mešitě.
A jak vám závídíme tu možnost, změnit kmen. Být volen jednou za komunisty, poté
za nezávislé a potřetí klidně za křesťany. U nás jste buď šííta nebo sunita. Když
máte tendenci to změnit – jste rozptýlení po okolí za již zmíněné hromové rány.
Další příklad, v čem je vaše země mnohem lepší. U nás, když vám zabaví velblouda
za jízdu pod vlivem kumysu, chodíte po zbytek života pěšky. Tady vám neseberou
velblouda, ale jen nějakou kartičku, kterou vám po chvíli vrátí, aby vám jí mohly
druhý den zase vzít. Musí to být obrovská zábava, když tady Laufer to tak dělá
třikrát do roka.
A další příklad rozdílnosti našich kultur, kdy považuji tu naši, promiňte mi to, za
vyspělejší. U nás, když vyroste kousek zeleně, hýčkáme jej, staráme se o něj a v
okruhu mnoha mil není možné rozdělat oheň ani z velbloudího trusu.
Tady naopak trávu občané zapalují a poté za ohněm běhají a křičí. Divný zvyk. Byl
jsem svědkem tohoto zvyku – vysoký blonďák běhal s lopatou za ohněm, plácal s
ní do meze mezi domy a vykřikoval – hoří, hoří. Bodejť by nehořelo – když něco
zapálíte, tak to hoří. Přijde mi to nejen jako ničení zeleně, ale v nové zástavbě i
docela jako riziko.
Byl jsem zde na fotbale. Všude jinde je tato oblíbená hra výsadou co možná
nejrychlejších, nejhbitějších a pokud možno mladých mužů, kteří se snaží pokořit
svého soupeře a vypadají v dresech hezky.
Zde jsem byl svědkem utkání, kdy věkový průměr týmu byl 33 let. A tito fotbalový
veteráni, udivující mně závratnou rychlostí své chůze, navíc měli ještě průměr 3,3
promile na osobu. Alláh je jistě milostiv k této vsi, když je nechal nejen přežít, ale
ještě jim dopřál výhru.
Na závěr bych vám sdělil, že vaše obec předčila veškerá má očekávání. Již odsud
neodejdu. Přestěhuji se sem s celou rodinou. Společně s obecním úřadem a
ekologickou firmou Herda plánujeme stavbu rafinerie na ropné produkty, jen co se
uvolní irácké embargo. Již jsem si pronajal Ostende.
Dovolte mi nakonec se pomodlit za blaho vaší obce:
Nechť Alláh ochraňuje tuto ves. Nechť jsou vaše velbloudice každé jaro
obtěžkány. Nechť váš kumys nikdy nezkysne. Ať najdete cestu k těm, které máte
rádi a ať najdou také oni cestu k vám.
Alláh opatruj vaše cesty.
A já slibuji, že pokud bude páchána nepravost, stanu se mučedníkem za tuto ves.
A nyní kate, konej svoji povinnost
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Obecní úřad Chocerady, SK Chocerady, OS Apfel company a
OVJ Komenský
si dovolují pozvat všechny malé, větší i největší na

DĚTSKÝ DEN
v sobotu 2. 6. 2007 od 13.30 hod.
na hřišti SK Chocerady
Soutěže pro děti:
- střelba ze vzduchovky
- skákání v pytlích
- hod na cíl
- dovednostní soutěže a spousta dalších her o malé i větší ceny
Atrakce:
- bazénový fotbal – úžasná věc a kopec srandy
- modeláři
- zásah hasičů u hořícího auta
- balonky s heliem – mluvte jako Chip a Dale
- Mažoretky Smetanky Chocerady – taneční vystoupení
- a spousta hudby
Hosté:
Zora Jandová s pásmem pro děti
populární dětská skupina Barbeque
K tomu spousta cukrovinek, dárků, jídla, pití a dobré nálady.

VEČER SE USKUTEČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA PRO DOSPĚLÉ
S PŘEKVAPENÍM – VYSTOUPENÍ VELMI ZNÁMÉ
CELEBRITY.

Více info na: www.detskydenchocerady.estranky.cz
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Akce Sportovně kulturního centra v Ondřejově v květnu a červnu 2007
Květen:
27. 5. – 15,00 hod – AKADEMIE Sportovně kulturního centra a VÝSTAVA V programu vystoupí
účastníci našich kursů a jako hosté mistrovský taneční pár T.Vašíček a G. Coufalová a reprezentanti
ČR ve sportovním aerobiku. Vystavovat budou účastníci výtvarných kursů a jako hosté Naďa
Karlická, obrazy z paličkované krajky a profesionální malířka Eva Višňáková, známá také jako
animátorka večerníčků (např. O loupežníkovi Rumcajzovi a O krtkovi.) Součástí akce bude i
tombola, mini party a soutěž o nejlepší chuťovky i moučník a přehlídka obrázků dětí s tématikou
činnosti SKC. Pro návštěvníky budou „otevřeny všechny dveře“.
Červen:
10. 6. – 8,30 – 11,30 hod – Dance Aerobic a P–Class s Michalem Šubrem, profesionálním
instruktorem aerobiku a lektorem celorepublikových kongresů a seminářů. Cena 160,-Kč, při platbě
předem 140,-Kč
Nově otevřené kursy 2007:
Modern Dance - středa 18,30 – 20,00 hod s Ing. Bohumilou Řešátkovou, bývalou pedagožkou taneční skupiny
Impuls a jazzgymnastiky, cena za každou lekci 50,- 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

INFORMACE O ZAVÁDĚNÍ BEZDRÁTOVÉHO INTERNETU V CHOCERADECH
SPOLEČNOSTÍ WIFCOM
Vážení zájemci o připojení k bezdrátovému internetu společnosti WIFCOM, tímto
bychom vás rádi informovali o aktuálním stavu zavádění WIFI sítě v Choceradech.
Nejpozději do konce května proběhne prověření možného signálu na trase Vodslivy
– Chocerady (termín je takto stanoven proto, aby porost na trase byl úplně zalistěn).
V případě příznivého stavu se s připojováním jednotlivých zájemců začne počátkem
měsíce června. Pokud na této trase nebude signál příznivý, budou instalovány
antény směrem od Čerčan. Může tedy dojít ke zpoždění instalace k jednotlivým
uživatelům a předpokládaný termín připojení prvních zájemců bude konec června
2007.

Vážená paní starostko, vážené zastupitelstvo,
děkujeme Vám za znovuotevření, prozkoumání, projednání a přehodnocení
stanoviska ve věci umístění zrcadla v ulici U Křížku.
Minulé zastupitelstvo se rozhodlo základě žádosti občanů naší ulice pouze pro
instalaci dopravních značek a považovalo výše uvedenou záležitost za uzavřenou.
Bohužel se toto opatření projevilo jako nedostatečné a bezpečnost při výjezdu
na hlavní komunikaci se v žádném případě nezlepšila.
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Jsme rádi, že zatím nedošlo k vážné dopravní nehodě.
Těšíme se, že zrcadlo bude instalováno v nejbližší době a přispěje ke zvýšení
bezpečnosti nejen naší, ale i všech účastníků silničního provozu projíždějících tímto
úsekem.
S pozdravem
Daniel a Hana Krchovi

Zprávy ze ZŠ a MŠ Chocerady
Dne 14.4.2007 připravili učitelé a Rada mladších karneval pro žáky školy.
Děkujeme TJ Sokol Chocerady, OVJKChocerady, firmámHerda, VODAK,
I.Nováková, Velkoobchodu Kouřim, pedagogickým pracovníkům, manželům
Proskovcovým a Hlaváčkovým za pomoc, ceny a finanční příspěvky na tombolu.
Dne 17.4. a 3.5. vystoupili žáci s programem v sanatoriu LOTOS v Ostředku.
Dne 17.5. vystoupil v sále sokolovny v Choceradech dramatický kroužek s
divadelním představením Sůl nad zlato od Kamila Horáka.
Dne 22.5. odjíždějí žáci II.stupně na exkurzi do Terezína.
Dne 24.5.
Kralovicích.

dramatický kroužek vystoupí na festivalu divadla v Dolních

Dne 29.5. od 8.30 se koná již tradiční soutěž ve vybíjené žáků I.stupně o
putovní pohár starostky obce Chocerady.Této soutěže se pravidelně zúčastňují i
školy Ondřejov,Sázava,Stříbrná Skalice.

Inzeráty
ZŠ a MŠ Chocerady přijme uklízečku na poloviční úvazek. Informace u ředitelky
školy.
---Prodám plynový sporák, ledničku a interiérové dveře. Cena dohodou,tel. 317 792
441
---Hledám pronájem chaty či části RD v okolí Chocerad. Za nabídky předem děkuji.
Spěchá. Kontakt – 728 309 698.
Prodám „Rekrea sporáček“ na dříví – uhlí málo používaný. Rozměry : 50x60x70 cm.
Cena dohodou. Tel. 776 143 790
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DALŠÍ AKCE PRO GURMÁNY
V neděli 10.června od 14.00 hod. proběhne na fotbalovém hřišti klání o nejlepší
guláš. Tento pokrm byl vybrán z mnoha ostatních jídel pro svou oblíbenost. Jarda
Mlčoušek mi řekl, že existuje asi 34 druhů guláše. A je pravda,že každý se může
chuťově vyřádit podle svého
gusta. Ochutnávat a hodnotit
hodnotit může samozřejmě
každý. Proto svůj výtvor přineste
v dostatečném množství,
nejlépe ve vlastním kastrolu, v
němž se na místě ohřeje.
Hlavně aby netekl, ucha mít
nemusí. Předpokládá se též,
že mlsné jazýčky neopomenete
ponechat doma.
Chléb a pečivo ? Není problém.
K dobré náladě bude přispívat netradiční kapela tradičního jazzu MK3.

CINKEISOVINY -

Skutečné příhody

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.)
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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.

Při únorovém návratu z bohulibé návštěvy Sport klubu se přítmím kolem mě
přehnalo stádo běžících mužů. Možná žízniví směřovali do krčmy U Žraloka. Možná
je třeba řádně se připravit na jarní fotbalovou sezónu. Možná je pravda obé. Čert ví.
V přítmí se pravda špatně odhaluje.

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.
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