ČASTO JSME ZAČÍNALI PODĚKOVÁNÍM ZA DOBROU VĚC.
DNEŠEK Z HLEDISKA DÍKU NENÍ VÝJIMKA. I KDYŽ
V HUMORNÉM TÓNU.
Učitelka prodávala na dětském dnu pamlsky a pití. Přišla maminka se synkem.
Vybral si, maminka zaplatila a řekla : „Neumíš poděkovat ?“ A učitelka řekla :
„Děkuju.“ A všichni se zasmáli. Dobrý, ne ?

DĚTSKÝ DEN V CHOCERADECH
Sobotní dopoledne začalo na choceradském fotbalovém hřišti tradičně
fotbalovým utkáním áčka - netradičně však již od rána přijížděla na uzavřené
parkoviště auta naložená židlemi, stoly a pak také vozidla naložená záhadnými
velkými balíky.
Ve 13.00 mohlo vše vypuknout a tak první nedočkavé rodiny s dětmi dostaly
tikety na soutěže.
Po absolvování všech soutěží - jmenujme například skákání v pytlích, hod na cíl,
míček v bludšti a spousty dalších - obdržel každý občerstvení a dárky podle
svého věku a výběru.
Těm nejmenším v úspěšném splnění jednotlivých úkolů asistovali ochotní
pořadatelé z řad obyvatel Chocerad.
Po celé odpoledne se mohli navíc malí i velcí vyřádit na atrakcích, které skrývaly
ony záhadné balíky. Největšímu zájmu se těšila zřejmě obří nafukovací
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skluzavka, ale plno bylo také u elektrického býka a na lidském fotbale.
Soutěže a atrakce byly prokládány jednotlivými vystoupeními choceradských
mažoretek Smetanek, ukázkou automodelářů, každoročním tradičním zásahem
dobrovolných hasičů z Vranova a program vyvrcholil vystoupením Zory Jandové
s pásmem pro děti - Ryba z Havaje - plného písniček a soutěží pro děti.
Přes třista dětí, s rodiči, prarodiči a v případě školy v přírodě z Prahy se svými
učiteli se tak po celé odpoledne velmi dobře bavili a náladu nezkazilo ani chvílemi
zakaboněné a uplakané nebe.
Obrovský dík za uspořádání krásného a na zážitky plného Dětského dne patří
pořadatatelům - OÚ Chocerady, SK Chocerady, OS Apfel company a OVJ
Komenský, nemenší díky pak patří sponzorům, jejichž finance umožnily pozvání
zajímavých hostů, nákup dárků a zajištění atrakcí - Obecnímu úřadu, SK, Milanu
Kocábkovi, Václavu Koubovi, Apfel company, firmě Střelka, J. Herdovi, J.
Šmídovi, M.Svobodovi, J.Jeništovi, J.Krejcárkovi, OVJ Komenský, hotelu
Akademie.
Za věcné dary - dárky, hračky, cukrovinky a občerstvení poté dalším spontorům ČSOB, MOUNTFIELD, Ferrero, Uzeninám Bartoš, Městské části Praha 10,
Seznam.cz, BudějovickémuBudvaru.
A poslední, ale nikoli nejmenší díky, patří všem kteří se zajištěním Dětského dne
aktivně pomáhali - občanům Chocerad, fotbalistům, divadelníkům - prostě všem,
kterým nebylo sobotní odpoledne lhostejné.
Vladimír Buťa
Pozn. Obecní úřad také všem moc děkuje.

Zápis č. 5/2007
ze zasedání zastupitelstva obce Chocerady, konaného dne 14. 5.
2007
od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
PŘÍTOMNI:

pí Eva Bubnová, Petra Jeništová, p. Milan Bober, Jan Krejcárek,
Milan Kocábek, Miloš Fantys, Josef Nepraš, Mgr. Martin
Smetana, Ing. Ivo Kořínek

OMLUVENI:

Mgr. Taťána Vycpálková, p. Jan Herbst

Zvolení ověřovatelů zápisu: p. Milan Bober, Mgr. Martin Smetana
A. Program jednání zastupitelstva
1. Závěrečný účet za rok 2006 obce Chocerady a Dobrovolného svazku
obcí Malé Posázaví
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2. Prodej části pozemku ppč. 607/10 k. ú. Vlkovec p. Karlu Linhartovi
3. Schválení záměru prodeje obecního domku – Vestec 23
4. Schválení prodeje pozemku pod chatou 0200 v osadě „Pod borovím“ p.
Janu Studničkovi
5. Schválení prodeje pozemku ppč. 466/2 k. ú. Samechov p. Janu
Krejcárkovi st.
6. Projednání žádosti o opravu komunikace a umístění veřejného
osvětlení –nové domy za školou
7. Schválení prodeje obecního pozemku ppč. 945 k. ú. Chocerady pí
Šárce Pflégrové
8. Žádost o finanční příspěvek občanského sdružení Apfel Company na
„Staročeské máje“
9. Žádost o finanční příspěvek Sportovně kulturního centra v Ondřejově
10. Změna předsedy kontrolní komise
11. Žádost o prodej pozemku ppč. 11/1 a st.p. 57/1 k. ú. Chocerady a
zřízení věcného břemene p. Zdeňku Svobodovi
12. Nabídka pozemků – Pozemkový fond
13. Žádost o finanční příspěvek BENKOM – benešovský klub onkologicky
nemocných
14. Úprava vyhlášek pro rekreační pobyt a o odpadech
15. Žádost o zřízení klidové zóny
16. Žádost o uvolnění na dětský letní tábor
17. Schválení opravy prasklého dna sběrné studny na pitnou vodu v Oboře
18. Obnova středu obce – konzultace k projektu
19. Schválení finanční částky za obecní úřad na Dětský den 2. 6. 2007
20. Schválení zadání změny č. 1 územního plánu obce
B. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
- bez připomínek
C. K bodům programu
1.

Závěrečný účet za rok 2006 obce Chocerady a Dobrovolného
svazku obcí Malé Posázaví
Oba závěrečné účty byly po dobu 15 dnů vyvěšeny na úřední vývěsce.
Usnesení 1a/5/2007: Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce
Chocerady za r. 2006.
- 9 hlasů pro
Usnesení 1b/5/2007: Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet
Dobrovolného svazku obcí Malé Posázaví za r. 2006.
- 9 hlasů pro

2.

Prodej části pozemku ppč. 607/10 k. ú. Vlkovec p. Karlu Linhartovi
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Karla Linharta o prodej části pozemku
ppč. 607/10 k. ú. Vlkovec.
Usnesení 2/5/2007: Zastupitelstvo schválilo prodej části výše zmíněného
pozemku za cenu 700 Kč/m2.
- 9 hlasů pro

3.

Schválení záměru prodeje obecního domku – Vestec 23
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Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje obecního domku ve Vestci čp.
23 za znalcem vyhotovenou odhadní cenu 290.610,- Kč.
Usnesení 3/5/2007: Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje obecního
domku ve Vestci 23.
- 9 hlasů pro
4.

Schválení prodeje pozemku pod chatou 0200 v osadě „Pod
borovím“ p. Janu Studničkovi
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Jana Studničky o prodej pozemku
pod chatou 0200 v osadě „Pod borovím“ 57 m2.
Usnesení 4/5/2007: Zastupitelstvo schválilo prodej výše jmenovaného
pozemku ze cenu 700,- Kč/m2.
- 9 hlasů pro

5.

Schválení prodeje pozemku ppč. 466/2, Samechov p. Janu
Krejcárkovi st.
Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku.
Usnesení 5/5/2007: Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku ppč. 466/2
v k. ú. Samechov p. Janu Krejcárkovi st. za cenu 30,- Kč/m2.
- 9 hlasů pro

6.

Projednání žádosti o opravu komunikace a umístění veřejného
osvětlení – nové domy za školou
Byla dohledána smlouva uzavřená minulým zastupitelstvem na opravu
komunikace. Komunikace je ve vlastnictví obce. V uvedené lokalitě zatím
není dokončena výstavba nových rodinných domů.
Usnesení 6/5/2007: Zastupitelstvo se usneslo, že komunikace bude
opravena štěrkem a nechá vyhotovit nabídku na veřejné osvětlení.
- 9 hlasů pro

7.

Schválení prodeje obecního pozemku ppč. 945 k. ú. Chocerady pí
Šárce Pflégrové
Zastupitelstvo projednalo prodej výše jmenovaného pozemku.
Usnesení 7/5/2007: Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku ppč. 945 pí
Šárce Pflégrové za cenu 500 Kč/m2.
- 9 hlasů pro

8.

Žádost o finanční příspěvěk OS Apfel Company na „Staročeské
máje“
Zastupitelstvo projednalo žádost OS Apfel Company.
Usnesení 8/5/2007: Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši
5.000,- Kč.
- 9 hlasů pro

9.

Žádost o finanční příspěvek Sportovně kulturního centra
v Ondřejově
Zastupitelstvo projednalo žádost SKC Ondřejov.
Usnesení 9/5/2007: Zastupitelstvo zamítlo poskytnutí finančního
příspěvku.
- 1 hlas pro
- 8 hlasů proti
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10. Změna předsedy kontrolní komise
P. Jan Herbst požádal o uvolnění z funkce předsedy kontrolního výboru.
Novým předsedou byl navržen p. Miloš Fantys, p. Jan Herbst nadále
zůstává členem kontrolního výboru.
Usnesení
10/5/2007:
Zastupitelstvo
schválilo
změnu
předsedy kontrolního výboru k datu 1. 5. 2007.
- 9 hlasů pro
11. Žádost o prodej pozemku ppč. 11/1 a st.p. 57/1 a zřízení věcného
břemene p. Zdeňku Svobodovi
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Zdeňka Svobody se záměrem prodat
nebo pronajmout výše jmenovaný pozemek.
Usnesení 11a/5/2007: Zastupitelstvo zamítlo záměr prodat ppč. 11/1 a
st.p. 57/1
- 9 hlasů proti
Usnesení 11b/5/2007: Zastupitelstvo schválilo záměr pronajmout ppč.
11/1 a st.p. 57/1
- 9 hlasů pro
12. Nabídka pozemků – Pozemkový fond
Bod zrušen na návrh starostky.
13. Žádost o finanční příspěvek BENKOM - benešovský klub
onkologicky nemocných
Zastupitelstvo projednalo zaslanou žádost.
Usnesení 13/5/2007: Zastupitelstvo zamítlo návrh na poskytnutí
příspěvku:
- 4 hlasy pro
- 4 hlasy proti
-1 se zdržel
14. Úprava vyhlášek pro rekreační pobyt a o odpadech
Zastupitelstvo pověřilo kontrolní komisi provedením revize zmíněných
vyhlášek. Do příštího zasedání zastupitelstva předloží kontrolní komise
návrhy na úpravu.
15. Žádost o zřízení klidové zóny
Zastupitelstvo projednalo žádost pí Ježkové a ostatních občanů lokality
„Za školou“ o zřízení klidové zóny a umístění zpomalovacích retardérů.
Pověřilo místostarostku, aby zjistila možnost vybudování asfaltových
retardérů. Zároveň bylo stanoveno, že situaci je nutno řešit komplexně
v celé obci současně s opravami místních komunikací.
16. Žádost o uvolnění na dětský letní tábor
Zastupitelstvo projednalo žádost starostky o uvolnění na dětský letní
tábor dle Zákoníku práce, § 203, odst. 2.
Usnesení 16/5/2007: Zastupitelstvo schválilo žádost starostky o uvolnění
na dětský letní tábor a poskytnutí placeného volna.
- 9 hlasů pro
17. Schválení opravy prasklého dna sběrné studny na pitnou vodu
v Oboře
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Usnesení 17/5/2007: Zastupitelstvo schválilo opravu dna sběrné studny
na pitnou vodu v Oboře.
- 9 hlasů pro
18. Obnova středu obce – konzultace k projektu
Obnova středu obce bude prováděna etapově, jelikož se jedná o velkou
finanční zátěž. V letošním roce bude opravena dlažba před kostelem,
část opravy bude hrazena ze získané dotace.Starostka navrhla změnu
projektu v parku před poštou.
Usnesení 18/5/2007: Zastupitelstvo schválilo změnu projektu v parku.
- 9 hlasů pro
19. Schválení finanční částky za obec na Dětský den 2. 6. 2007
Usnesení 19/5/2007: Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši
40.000.- Kč na Dětský den 2. 6. 2007.
- 9 hlasů pro
20. Schválení zadání změny č. 1 územního plánu obce
Usnesení 20/5/2007: viz příloha
- 9 hlasů pro
Zapisovatel: Iva Vávrová
Ověřovatelé: Milan Bober

Mgr. Martin Smetana

Petra Jeništová v.r.
místostarostka obce

Eva Bubnová v.r.
starostka obce

USNESENÍ č. 20/5/2007
Zastupitelstva obce Chocerady
ze dne 14.května 2007
ZASTUPITELSTVO OBCE:
1.

bere na vědomí informaci o procesu pořizování změny č. 1 územního plánu
obce Chocerady;

2.

schválilo zadání změny č. 1 územního plánu obce Chocerady;

3.

ukládá starostce:
a)

zajistit zpracování návrhu změny č. 1 u ing.arch. Marie Horváthové,
Volyňská 14, 100 00 Praha 10;

b)

zaslat registrační list změny č. 1 územního plánu obce Krajskému úřadu
Středočeského kraje a Ústavu územního rozvoje Brno.
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TŘÍDÍTE SPRÁVNĚ ODPADY?
Aby se odpad dal dobře recyklovat, musíme do kontejnerů dávat jen to, co do
nich patří. Když se vytříděný obsah znečistí, zbytečně se další zpracování odpadu
komplikuje, nebo se dokonce už využít nedá a musí se odvézt na skládku.
Třídění nám mohou usnadnit značky na obalech výrobků, které nás informují o
materiálu, z něhož je obal vyroben. Pro běžného spotřebitele je nejdůležitější první
značka - zkratka. Další značení - číslo - slouží hlavně zpracovatelům pro dotřídění.
Nejčastěji najdete na obalech tyto zkratky:
plasty : PET - polyetylentereftalát, PE (HDPE, LDPE) - polyetylen, PP polypropylen, PS - polystyren
sklo :
GL
papír : PAP
kovy :
FE - ocel, ALU - hliník
Kombinované obaly jsou označeny písmenem C, např. C/PAP. Za lomítkem je
uveden ten materiál, který v obalu převládá. Většinu kombinovaných obalů nelze
zpracovat a hází se do směsného odpadu. Vyjímkou jsou nápojové kartony a některé
další kombinované papírové obaly, které třídit lze.
Další značkou, se kterou se na obalech setkáváte, je Zelený bod. Takto označený
obal patří vždy do některého z barevných kontejnerů. Značka nám říká, že výrobce
zaplatil za recyklaci obalu do systému ECO-KOM. Podobně i panáček s košem nám
oznamuje, že použitý obal patří do příslušného kontejneru, nikoliv do popelnice.
DO KONTEJNERU NA PLASTY PATŘÍ :
- PET lahve - Můžete je vhazovat s etiketou i víčkem, obojí se oddělí při dalším
zpracování. Neměli byste však zapomenout lahve sešlápnout.
Nesešlápnuté lahve jsou objemné, brzy zaplní kontejner a odvoz
odpadů se prodražuje.
- kelímky od jogurtů, másla a dalších potravin - Nemusíte je vymývat. Stačí,
když potravinu z kelímku vyškrábete, zbytek nečistot bude odstraněn
při dalším zpracování .
- misky a fólie z baleného ovoce a zeleniny
- obaly sušenek, bonbónů, obaly od polévek a dalších potravin v prášku někdy se podobají hliní- kovým fóliím, ale podle značky je poznáte
- pytlíky, plastové tašky
- obaly a balící fólie od spotřebního zboží (bublinkové fólie, menší
polystyrenové díly)
- obaly od běžných domácích čistících prostředků, kosmetiky
DO KONTEJNERU NA PLASTY NEPATŘÍ :
- výrobky z PVC ( podlahové krytiny, novodurové trubky, některé hračky...) - při
tavení se PVC chová jinak než ostatní plasty, nelze je společně
recyklovat
- koberce - jsou příliš objemné a nemohou proto projít třídicí linkou
- obaly od olejů nebo silně znečištěné zbytky jídla - odpad je při zpracování
nutno více vymývat, tím se zvyšují náklady na recyklaci
- obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií apod. - je nutné je sbírat
odděleně jako nebezpečný odpad
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DO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ
- nevratné lahve, sklenice, tabulové sklo, skleněné nádoby a věci z
domácnosti
Pro sběr skla jsou zavedeny dva kontejnery : bílý, do kterého patří pouze čiré sklo, a
zelený pro sklo barevné a tabulové sklo. Pokud je jako u nás v Choceradech
kontejner jen jeden (zelený), vhazuje se obojí sklo do něj. Než sklo do kontejneru
vhodíme, měli bychom sundat kovové či plastové uzávěry, etiketu můžeme
ponechat.
DO KONTEJNERU NA SKLO NEPATŘÍ :
- porcelán - jedná se o naprosto odlišný materiál a nelze ho tudíž recyklovat
společně se sklem
- drátosklo - nelze oddělit sklo od kovu a není proto možná recyklace běžnými
způsoby
- varné sklo -je to speciální sklo, které se nedá recyklovat běžným způsobem
- monitory televizí a počítačů - jsou ze speciálních skel s příměsemi těžkých
kovů
- zrcadla - na sklo je nanesená kovová vrstva, kterou nelze oddělit
- lahvičky od léčiv - mohou obsahovat nebezpečné látky
- zářivk y a výbojky - obsahují těžké kovy
- automobilová skla - do skla je zalisovaná plastová fólie
DO KONTEJNERU NA PAPÍR PATŘÍ :
- noviny
- časopisy, letáky, sešity - není nutné z nich odstraňovat kancelářské svorky
- knihy bez vazby
- lepenkové krabice (sešlápnuté)
- papírové obaly
- ostatní papír všeho druhu
DO KONTEJNERU NA PAPÍR NEPATŘÍ :
- karbonový papír (kopíráky) - je na něm víc karbonového prachu než papíru,
znečistí ostatní papír
- voskovaný papír
- silně znečištěné papíry - mokré, mastné nebo zacákané po malování
- použité plenky a hygienické potřeby

NÁPOJOVÉ KARTONY patří mezi kombinované obaly. Jsou složeny ze tří
materiálů: papíru, hliníkové fólie a polyetylénové fólie. Sbírají se do kontejnerů
opatřených oranžovou nálepkou ( u nás společně s plasty). Před vyhozením je
třeba karton vypláchnout a sešlápnout.
Ještě několik čísel na závěr : V ČR připadá na jednoho člověka ročně v průměru
kolem 200 kg odpadů (jedná se o odpady z domácností ). Z odpadu vznikajícího v
domácnostech lze vytřídit a recyklovat téměř 50 %. Skutečně se třídí a využívá jen
kolem 10 až 15 %. Zamyslete se i vy, zda nevyhazujete do popelnice užitečný
materiál !
Klára Růžičková
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Ekorada na tento týden
(K pozornému přečtení této ekorady potřebujete přibližně minutu. Minuta týdně pro Vaše
životní prostředí.)
Využitím bioodpadu chráníme atmosféru
Biologicky rozložitelný odpad tvoří až jednu třetinu komunálního odpadu. Bohužel,
většinou končí na skládkách, kde jeho rozkladem bez přístupu vzduchu vznikají
jedovaté výluhy, uvolňuje se nepříjemný zápach a také plyny, které zvyšují
skleníkový efekt a přehřívání atmosféry Země (hlavně metan a oxid uhličitý).
Bioodpad lze přitom velmi dobře zhodnotit kompostováním, neboť jeho použití ve
formě hnojiva je důležité pro udržení kvality půdy – to věděli už američtí indiáni. A dá
se také využít pro výrobu elektrické energie v bioplynových stanicích.
Do bioodpadu patří zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky apod.,
nepatří tam použitý olej a kosti. Sbíráme ho odděleně (např. v kuchyňkách) do
k tomu určené nádoby s pokličkou – k dostání jsou už i kompostovatelné sáčky
vyrobené z kukuřičného škrobu – a odevzdáváme ho do speciálních kontejnerů na
bioodpad, ze kterých se nešíří zápach, nebo do vlastního kompostéru u domu, úřadu
či na chalupě.

„Od kolébky po hrob“
Málokdo z nás si uvědomuje, jak obrovské množství zdrojů surovin kryje naše
každodenní potřeby. Kupříkladu na výrobu zubního kartáčku, jehož hmotnost je 15 g
je potřeba 1,5 kg surovin, tedy 100 x více. A na mobilní telefon, kterých v České
republice používáme kolem 11 miliónů, je třeba dokonce 75 kg surovin, u některých
typů to činí až tisícinásobek jejich hmotnosti!
Proto při hodnocení dopadů použití výrobku nebo služby na naše životní prostředí
přemýšlíme nad celým výrobním cyklem, tedy „od kolébky až po hrob“ – od získávání
surovin přes výrobu, dopravu, používání až po likvidaci. Nejnižší dopady mají
výrobky a služby s ekologickou značkou, např. Ekologicky šetrný výrobek, kterou
uděluje Ministerstvo životního prostředí.
S použitím kalendáře Zelené úřadování, který pro rok 2007 vydala Síť ekologických
poraden STEP, pro Vás ekoradu vybral
Jan Urban, ekoporadce Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim

Seriál tipů pro ochranu životního prostředí
Rozumné a příznivé chování nás jako jednotlivců, ale i pracovníků úřadů a dalších
institucí (knihoven, škol, spolků, …) šetří životní prostředí, pozitivně ovlivňuje naše
okolí – občany, návštěvníky, firmy. Zároveň můžeme naší poptávkou zvýšit
dostupnost výrobků příznivějších pro životní prostředí na trhu a znamená také úspory
nákladů. Jak ale nakupovat, žít a pracovat šetrněji k životnímu prostředí? Kde hledat
informace o vhodných výrobcích a produktech? Kam jít za inspirací pro opatření,
které sníží zátěž životního prostředí? Tipy a nápady Vám přináší Ekorada na tento
týden.
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Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965
E-mail: vlasim@csop.cz, URL: http://www.csopvlasim.cz
Pohotovostní telefon Stanice pro handicapované živočichy: 777 800 460 (Lenka Šafránková)

KRÁTKÉ ZPRÁVIČKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Prosíme starostlivého občana (občanku), který pečoval o květinovou výzdobu
před kostelem, aby kontaktoval Obecní úřad – ohledně předání květinových
cibulek vybraných z květináčů.
Dne 19.5. 2007 se konala akce pro děti Pohádkový les. Počet soutěžících se
vyšplhal na 75 dětí a jednoho dospělého muže. Všichni poctivě plnili úkoly
pohádkových bytostí, při kterých si mohli procvičit svoji zručnost, bystrost i znalosti.
Celá akce proběhla v režii maminek za pomoci hodných tetiček a hlavně kluků a
holek ze základní školy v Choceradech. Všem organizátorům je nutno poděkovat za
čas i finanční náklady. Dále děkujeme divadelníkům za zapůjčení kostýmů.
24.5.2007 starostka obce přivítala nově narozené občánky Chocerad v sále Lesovny
na Komorním Hrádku. V rámci uvítací ceremonie proběhlo vystoupení žáků druhé a
třetí třídy ZŠ, kterým tímto ještě jednou za pečlivě připravený program děkujeme.
Nově narozeným dětem byl předán drobný dárek a maminkám kytička. A pak
proběhla spousta focení, tak až fotky přijdou, budete si je moci prohlédnout na
vývěsce u rybníka.
Upozorňujeme všechny občany a chataře z Chocerad a přilehlých obcí, že dne
30.6.2007 je poslední termín k úhradě poplatků za odpady. Tento termín byl
stanoven vyhláškou obce o odpadech. Pokud se vám nepodaří poplatek uradit,
můžete v následujícím měsíci očekávat nepříjemnou upomínku a pak možná přijde i
kouzelník nebo exekutor.
U obecního úřadu je nové parkoviště. Auta už nemusí stát na silnici. Maminky
mohou bezpečně vodit dětičky do školky.
Okolí u hřbitova bylo vyčištěno a byly nad něj umístěny kontejnery na tříděný odpad.
Doufejme, že i zde se bude odpad třídit a nebude to jen odpad komunální!!!!
Okolo rybníka a u kostela se osadili velké květníky a přibyly odpadkové koše, na
nádraží také. Pořádek se zlepšil. Obecní úřad děkuje!
Obecní úřad hledá pracovníka na údržbu zeleně, tj. sekání trávy na Komorním
Hrádku v době vegetace, tj. cca květen až říjen. Další info na obecním úřadě.
Prvních 14 dní v červenci nebude starostka úřadovat. Zastupuje ji místostarostka,
v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin.
Všeobecná dovolená na obecním úřadě bude od 20.8. do 24.8.
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Příští číslo zpravodaje sloučené za červenec a srpen vyjde v průběhu školních
prázdnin.

CINKEISOVINY

aneb co přinesl život

Tak si představte, co se nestalo!!!
Ke krámku Ivany Novákové choceraďáci přicházejí, nakupují, přitom
pokecají
a odejdou. Bývá tam veselo. A tak jde den za dnem.
A nedávno přijde Eva Mlčoušková a povídá : „Jak jsem tady včera byla,
platila jsem stovkou a vy jste mi vrátila jako na tisíc. Tak tady to máte
zpátky.“
Co narozeniny, svátky. Takovéhle věci by se měly slavit, když se stanou.
Tož Evo, ať ti slunce svítí.

10.června proběhlo na fotbalovém hřišti klání o nejlepší guláš. 12 přihlášených
vzorků hodnotilo 7 hladových lidí. S převahou zvítězil guláš Václava Bubna. Na
druhém místě se umístila Lída Paradine, na třetím Míla Štollová. K dobré náladě
přispívala netradiční kapela tradičního jazzu MK3.
A potom ještě naše Béčko vysoko vyhrálo. Byl to dobrý den.

DVEŘE JSOU STÁLE OTEVŘENÉ
Rád jsem navštěvoval bufítek u choceradského železničního přejezdu. Pivečko a
kecy, u nichž úroveň, kdybyste hledali, určitě by...ale jo, určitě by se snad možná
něco našlo. Čehož je důkazem,že právě tam mě osvítila myšlénka - co takhle založit
Iniciativu blbejch !
Bylo mi jasné,že blbců se v životě pohybuje opravdu hodně. Ale dosud nebyli
organizováni. Někdo by řekl, že je to každého soukromá věc. Ale mně se zdálo
správné naši blbost chránit, být v ní pevní, jistí, neochvějní. A proto je naprosto
oprávněné zastřešit ji.
Nemusel by se ani vydávat žádný program, neboť v blbosti samé je obrovská síla.
Jen si to uvědomit. Prostě bojovat za plnohodnotného, sebevědomého blbce, který je
hrdý, kým je.
Vždyť bez nich by byl život plochý, nudný, jednotvárný. To oni čeří vodu, i tvoří
dějiny.
Ve všeobecné povědomosti je, jistě to znáte -pozor na blbce. A já si uvědomil - ano,
přátelé blbci, pozor na nás !
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Neotálel jsem a vyhlásil První setkání 1. Iniciativy blbejch.
Účast byla velkolepá. Zastoupeny byly všechny vrstvy společnosti. Padlo mnoho
sklenic piva a spontánně pronesených proslovů. Vyjímám z těch publikovatelných.
Obuvník Bréček - Mám svoji blbost moc rád. Už jsem si na ni tak zvykl, že bych bez
ní nedal ani ránu. Je to vůdčí idea mého života. Blbost je to největší, co mi příroda
dala. Přátelé, chtěl jsem vám říci -buďte blbí ! Proč bojovat proti přirozenosti ! Buďte
blbí až na půdu ! Jedině tak se nám bude spokojeně žít ! Chytrost má svá omezení.
Ale blbost je nekonečná !
Světlana Séřečková, výtvarnice - Vždy budu ctít naši Iniciativu a její myšlenku
podporovat. Vždyť někdo má k blbosti jen krůček. A tomu je potřeba nabídnout
pomocnou ruku.
Učitel Veselý - Blbost musíme prosadit do všech sfér života. Musíme zakládat nové
blbé školy, v nich budou učit blbí učitelé a zásluhou toho naše děti budou
vychovávány v dokonalé blbosti. A toto potomstvo bude prosazovat blbé názory, blbá
rozhodnutí, budou se tvořit blbé zákony, až s tím už nikdo nehne...a nehne !
(všeobecný bouřlivý souhlas)
Navázala Kateřina Brejlovcová,kandidátka věd - Chce to nepolevovat v kramflecích.
Lapidárně řečeno - nebuďme blbí ! (všeobecný bouřlivý souhlas)
Nato povstal zedník Hemele a řekl - Tohle nebudu poslouchat. Odcházím. Byl jsem
blbej, že sem sem chodil-. Přesto neodešel. Byl vyhozen.
Samozřejmě jsem se chopil slova i já. - Nikoho nenapadne, že i krtek může
onemocnět. Zanítí se každé zrnko a marně hledáš oasy, kam snad teče voda
potrubím. Žízeň je hrozná věc. Tuhle jsem měl kelímek a on prask. Tupou jehlou
neušiješ ! Přítomnost musí proniknout do všech sfér života ! Jednostajně řečeno když spíš, mlč !
Zcela nečekaně a okamžitě jsem byl konsensuálně, pragmaticky, perspektivně a
neodvolatelně zvolen předsedou 1. Iniciativy blbejch.
Čas ukázal, že naše Iniciativa má hluboký smysl. Vždyť postrčíme a namažem.
Uschne to v cukuletu. Stačí, když to trošku trčí, máme bublaninu a zajíc neuteče.
Nicméně, v otvírací době musí být otevřeno!
A tak máme, co jsme chtěli. Ulehneme do postelí.
A blbej budík nás zas probudí.
INZERCE
Koupím pole, louku, zahradu, malý domek nebo chalupu. Tel. 603 442 474.
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