TAK NÁM VE VLKOVCI OPĚT HOŘEL LES. JE TO SUPER, ŽE MŮŽEME ZASE
DĚKOVAT A TO MANŽELŮM STŘECHOVÝM Z VLKOVCE, KTEŘÍ IHNED
REAGOVALI A VŠE DOPADLO DOBŘE.VELKÉ DÍKY!!!!

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU !!!!!
OBECNÍ ÚŘAD SDĚLUJE, ŽE BYL OZNÁMEN ODBOREM
INVESTIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘIBLIŽNÝ TERMÍN
ZAČÁTKU OPRAVY „PROPUSTKU“ OBORSKÉHO POTOKA PŘED
DOMEM PÍ KOTRČOVÉ A MANŽELŮ KAMELSKÝCH SMĚREM
K DOMU TOMÁŠE ČERNÉHO, A TO OD 35. – 37. TÝDNE ROKU
2007.
Z TOHOTO DŮVODU BUDE (ZATÍM DLE PLÁNU) UZAVŘENA
SILNICE I MOST, TJ. HLAVNÍ PRŮJEZD PŘES OBEC OD KOSTELA
K NÁDRAŽÍ, A TO NA 6-8 TÝDNŮ. V PRŮBĚHU OPRAVY BUDE
INSTALOVÁNA LÁVKA POUZE PRO CHODCE.
VZHLEDEM K DOSAVADNÍMU PRŮBĚHU JEDNÁNÍ
S ODBOREM INVESTIC OBECNÍ ÚŘAD NEMŮŽE GARANTOVAT
TENTO TERMÍN. INFORMACE O OBJÍZDNÝCH TRASÁCH A
PŘESNÉM TERMÍNU OPRAVY BUDOU ZVEŘEJNĚNY IHNED PO
PŘEDÁNÍ INVESTOREM.
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NEPŘEHLÉDNĚTE !!! VÝZVA VŠEM OBČANŮM
CHOCERAD !!!
„ Ideální náves“
V rámci připravované obnovy středu naší obce vyzývá OÚ Chocerady občany
k podání námětů a připomínek.
Vážení spoluobčané,
podané náměty a připomínky budou zohledněny a na jejich základě bude
přistoupeno ke komplexnímu řešení obnovy středu obce zahrnujícího prostor před
kostelem, prostor okolo rybníka, rybník samotný, prostor přiléhající k parku, prostor
před poštovním úřadem a prostor stávajícího autobusového nástupiště, s chodníky a
veškerými přiléhajícími vjezdovými komunikacemi.
Zohledněny a upřednostněny budou především ty náměty a připomínky, které budou
respektovat historický ráz středu obce a dostačovat finančním možnostem
k postupné realizaci.
Snahou obce je nevnucovat občanům přísné či přesné dodržení stávajícího vzhledu
středu obce, nicméně k zachování či šetrné obnově unikátní růžové mozaikové
dlažby a její ochraně před zatížením z provozu automobilů, zvláště nákladních vedle
opravy dlažby hlavní komunikace, ochraně rekultivovaného parku s absolutním
vyloučením vjezdu do něj, zachování památečného pomníku a samozřejmě
zachování rybníka jako takového, vše s ohledem na bezpečný, ale nutný
motorizovaný provoz s přednostním ohledem na bezpečný a klidný průchod pěších,
průjezd cyklistů, nezapomínaje na invalidy, by mělo být přihlédnuto.
Vítány budou i náměty na obnovu, vylepšení či zkrášlení všech objektů tvořících
střed obce a všech prvků do něho začleněných.
Náměty a připomínky je možné podat písemnou formou k rukám starostky Chocerad
do 31. října 2007.
Mgr. Taťána Vycpálková a Ing. Ivo Kořínek

A TEĎ NĚCO Z FOTBALOVÉ REPREZENTACE OBCE
Tak už je to zase tady, ještě ani nestihli pořádně uschnout dresy po posledních mistrovských
zápasech a už se mohou zase fanoušci těšit na dramatické souboje svých oblíbenců.
Také letos budeme na trávníku sledovat 5 družstev v barvách choceradských.
1) Přípravku - jejíž realizační tým posílí na trenérském postu Pavel Kuželka
2) žáky, kteří posílili o trenéry Luboše Javůrka a Milana Kocábka,
3) béčko, které administrativní cestou nakonec postoupilo po roce z pralesní ligy zpět do
kultivované III. třídy
4) áčko, které bude hájit barvy Chocerad v Atřídě pod trenérsko-hráčskou dvojicí Dan Brožek
+ Jenda Kuželka
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5) starou gardu, kterou může teoreticky posílit téměř kdokoli z béčka
A pevně věříme, že uvidíme na trávníku tolik na jaře úspěšné Mažoretky Smetanky.
Sezona odstartuje (odstartovala) již 5. srpna, kdy A tým zajíždí k prvnímu mistrovskému
utkání do Čáslavi.
První domácí zápas se pak odehraje 11. srpna, kdy Áčko hostí Benátky nad Jizerou A
POZOR - vrací se nám oblíbený hrací termín - SOBOTA od 17.00.
Béčko startuje o den později - 12. srpna pohárovým utkáním v 15.00 v Blkovicích a o týden
později, v neděli 19. srpna od 17.00 v prémiérovém domácím třetitřídním zápase, kdy k nám
zavítají Václavice.
Žáci a naše nejmenší fotbalové naděje začínají svá mistrovská utkání svorně 1. září na
domácí půdě - přípravka v 9.30 přivítá Bílkovice a žáci o hodinu a půl později Lešany.
Rozlosování staré gardy dosud není k dispozici.
Ještě pár aktualitek z fotbalového dění:
I nadále budou pokračovat práce na zušlechtění choceradského fotbalového svatostánku - o
brigádách budou všichni prácechtiví včas informováni.
Jak už jsme uváděli výše, chceme se zaměřit mnohem intenzivněji na mládežnická mužstva posíliti realizační týmy, začínají pravidelné nábory k posílání hráčských kádrů.
Vrací se nám zpět naše naděje i zkušení harcovníci - z hostování se vrací nadějní Petr
Vycpálek a Petr Kůdela, zkušení bratři Kuželkové a Tusjak, po operaci a rekonvalescenci
brankář Bouček. Kádr áčka pak opustil Rybka.
Zveme tímto všechny fotbalové příznivce a těšíme se na slyšenou s naším Chocerady DO TOHO !!!
Vladimír Buťa

SK CHOCERADY
pořádá nábor do týmů přípravky a žáků.
Kluci (možno i holky) , vezměte své kamarády
rodičové, vezměte své ratolesti
a přijďte to zkusit
od 14. srpna každé úterý a čtvrtek na trénink přípravky nebo žáků.
Přípravka začíná své tréninky v 16.30 žáci v 17.30
Více informací získáte také u trenérů na telefonních číslech:
Přípravka :
Žáci:

Pavel Kuželka - 724 431 956
Milan Kocábek - 602 415 786

Těšíme se na viděnou

-3-

se nám šťastně vrátili ze
soustředění, které se konalo od
25. do 29. 6. 2007 v Louňovicích
pod Blaníkem.

A jak to vlastně bylo?
Šest statečných:

Víťa Pojezný, Pája Smetanová, Honza Kus, Milan Kocábek,
Martina Kamelská a Jára Láš

se postavilo 31 malým nezbedným kobylkám, které se živí nervy dospělých jedinců, a
tak podle pradávného receptu náplavných rytířů připravilo dokonalý plán, jak kobylky
zkrotit.
1.

Utahat

-

pondělí
úterý
středa
čtvrtek

plavecká akrobacie, ovládání lodí a bojová formace
pěší výlet na Malý Blaník
bojovka přes údolí a řeky, hory i lesy
pěší výlet do Roudného (bývalé zlatorudné doly) a

večer
test společenské snášenlivosti, tzv. diskovečer
spojený
- pátek
2.

s výukou tance
rychlý přesun domů

Permanentní výcvik
Kromě každodenního fotbalového a mažoretkového tréninku jsme lstivě
zařadili ještě turnaj v ping-pongu, nohejbal a přehazovanou s následným
zamotáním hlav, kdy kluci byli podrobeni tréninku mažoretek a děvčata zase
fotbalu.

3.

Kontrola a mučení
Každodenní kontroly pořádku na chatách prokázaly, že kluci umí nad děvčaty
vyhrát i v takových disciplínách, jako jsou srovnané prádlo do komínků,
udržování pořádku v koupelně a stlaní postelí.
Neslušná slova a chování se nekompromisně trestalo veřejným provedením
deseti dřepů či jiných neméně mučivých cviků.

4.

Motivace
Za dobře odvedenou práci jsme rozdávali ceny všeho druhu – rádia, tužky,
bloky, bonbóny a jiné sladké dobroty, přívěšky a samolepky.
Táboráky s buřtíky a zpěvem písní jsme stmelili kolektiv v jeden celek, který
dokáže cokoliv, včetně krásné oslavy desátých narozenin Péti Brandejské.
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Celý plán jsme doplnili pravidelnou a dobrou stravou, která potlačí rebélii a ochrání
nás před sežráním za živa.

Vracíme se
Plán dokonale fungoval. Děti nás úplně utahaly, celé soustředění cvičily, mučily a
nezapomněly ani na motivaci - za dobré chování nás nechaly vyspat. To vše ještě
doplnily o infekci, tzv. syndrom šílených kobylek, a proto se nás vrací 37 nezbedných
kobylek, které se těší na vaše nervy.

Chocerady třeste se!

Šest statečných
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Mažoretky Smetanky Chocerady o.s.
zvou mezi sebe děvčata od 9 do 17 let
z Chocerad a blízkého okolí.
Tréninky probíhají každou středu od 17 do 19 hod.
v tělocvičně ZŠ a MŠ Chocerady.

První společný trénink v novém školním roce
proběhne 24. 10. 2007!
V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat!
Ing. Pavla Smetanová, vedoucí mažoretek, mobil: 774 100 343, bytem Chocerady
336

Navštivte naše internetové stránky na adrese
http://smetanky.wbs.cz/

Ekorada na tento týden
(K pozornému přečtení této ekorady potřebujete přibližně minutu. Minuta týdně pro Vaše
životní prostředí.)

Svítíme tam, kam potřebujeme
V poezii často čteme, že to, co nám svítí v noci za okny, jsou mihotavé hvězdy či
zádumčivá Luna. Dávno tomu však už není. Nahradily je pouliční lampy
s nevhodnými vypouklými průhlednými či průsvitnými kryty. Takové lampy svítí nejen
tam, kam si to přejeme, tedy na chodník či na silnici pod sebou, ale také do oken, do
očí chodcům a řidičům, a také do nebe. Říkáme, že takové lampy způsobují světelné
znečištění. K tomu ještě matou a zbytečně vysilují či usmrcují noční hmyz či ptáky.
Správná svítidla jsou plně cloněná a většinou mají dolní kryt tvořený plochým sklem.
Svítí hlavně dolů, nikoliv do stran či dokonce vzhůru. Moderní zdroje veřejného i
domácího venkovního osvětlení jsou zároveň úsporné, jejich instalací ušetříme
třetinu až polovinu elektřiny.

Méně je více i při úklidu
Také při úklidu platí, že méně je někdy více. Ani mycí prostředek, který je šetrný
k přírodě i lidem, bychom neměli předávkovat. Dávkujeme-li pomocí dávkovacích
lahví či uzávěrů, šetříme vlastní zdraví i kapsu. Může to znamenat úsporu až 10 %
nákladů a 23 % objemu čistících prostředků.
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Hlavními pomocníky při úklidu jsou doba působení, síla a teplota. Takže čistící
prostředky necháváme déle působit, čistíme horkou vodou a nebojíme se přitlačit –
pro kvalitní úklid pak nepotřebujeme tolik chemie. Většinu nečistot lze odstranit
šetrnými čistícími prostředky pro mechanické čištění, například navlhčenou utěrkou
z mikrovláken.

Není papír jako papír
Papír patří mezi nejběžnější materiály, které denně používáme. Rozumný spotřebitel
dává zásadně přednost výrobkům z papíru recyklovaného, vyrobeného ze sběrového
papíru – jde hlavně o obálky, pořadače, archivační desky, hygienický papír a další
běžné výrobky. Užíváním recyklovaného papíru šetříme nejen lesy, ale třeba i vodu –
jedna tuna sběrového papíru nahradí surovinu až ze 17 stromů a při výrobě
„recykláku“ se spotřebuje pětkrát méně vody, než na nový bílý papír.
Recyklovaný papír je pěkný i při použití na tisk propagačních materiálů – vizitek,
novoročenek a přání, v zaměstnání třeba na informační letáky, zpravodaje či
publikace. Jsme-li státní či obecní úředníci, dáváme použitím recyklovaného papíru
jednak občanům najevo, že si vážíme životního prostředí, jednak nepřímo
ovlivňujeme i jednání jich samotných.

Pocit čistoty a čistota není to samé
Modré vodopády a vonné gely či spreje přispívají k pocitu čistoty, ale ne k čistotě
samotné. Toalety můžeme příjemně provonět i bez speciálních vůní na WC. Zápach
nejlépe odstraníme dobrým větráním či několika kapkami přírodních vonných esencí
na vhodném nosiči (např. vonné dřevěné kuličky, sáčky se sušenou levandulí nebo
jinou aromatickou bylinou apod.). Časté používání agresivních čistících prostředků
může způsobovat potíže na biologických stupních čistíren odpadních vod.
Používáním šetrnějších alternativ šetříme nejen vlastní čichové buňky, ale
přispíváme i k hospodárnému a bezpečnému provozu čističek.
Jan Urban, ekoporadce Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim

EKOSTOPA
Stopa – z anglického „foot“, délková míra rovnající 304,8 mm, odvozená přes palec a
představující symbolicky délku lidského chodidla, tedy stopu člověka na této planetě.
Po celou existenci planety Země se přítomný člověk každým svým krokem počínání
podepisuje na jejím stavu a obrazu a tedy zanechává svou, obrazně stopu. Nic
nového, nic objevného, dokonce ani nic zvláštního. Až na to, že právě počínání
člověka došlo tak daleko, že se bije na poplach, aby další počínání nepoškozovalo
trvale a nevratně naši hostitelku a živitelku pro generaci naší a zároveň generace
budoucí. Není horšího názoru, než „mě se to netýká“, „já to neovlivním“ či dokonce
„mě je to jedno“, „co bude po mně?“ apod. včetně prezidentova, dle mého názoru
nešťastného výroku, resp. názoru, že „člověk ke globálnímu zhoršení klimatu
nepřispívá“.
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Pravděpodobně největší a nejmocnější přispěvatel k tomuto globálnímu, tedy
celosvětovému zhoršování celkového stavu flóry, fauny a změny klimatu a možná
právě on vystupuje, přihlašuje se, napomíná sám sebe a vyzývá celý svět k SOS
s novou kvalitou : namísto stále platného historického Save Our Souls (zachraňte
naše duše) - s přesmyčkou Save Our Selves (zachraňme se!).
Kdo sledoval a naslouchal 20-ti hodinovému maratónu koncertu pořádanému na
protest proti globálnímu zhoršení klimatu s logem Live Earth (volně život pro zemi),
protkanému spoustou základních informací, zajímavých údajů a alarmujících šotů
vysílanému dne 7. července na ČT2 z 9 velkoměst všech světadílů včetně Antarktidy,
měl dostatek času a dobrou příležitost, bez ohledu na vlastní, mj. velkolepý koncert
světového popu a rocku, uvědomit si smysl a nesmysl všeho lidského konání a
příležitost konfrontovat počínání své ve vztahu k počínání v globálním měřítku.
A proč tyto řádky a proč v Choceradských listech? Protože jako všude jinde tak i
my, občané Chocerad svým počínáním a konáním ovlivňujeme kus Země okolo nás,
bezprostředně, zprostředkovaně ovšem zatěžujeme svou spotřebou, svými produkty,
odpady i odpadky nejenom své ale i ať už bližší či vzdálenější okolí.
Kontrolujme svoji spotřebu, neplýtvejme a šetřeme zdroje i energie, minimalizujme a
třiďme odpady a udržujme okolo sebe a nejen sebe čistotu a pořádek, chovejme se
ke svému okolí šetrně, zodpovědně, ohleduplně a lidsky, nezanechávejme po sobě
nešetrnou a anonymní stopu, a když už ji zanecháme, tak čitelnou a pokud možno
ekologickou.
Chocerady, jejich okolí a celá naše zem i Země nám snad za to stojí.
Náš osud je v našich rukách …
A komu nepřišly tyto řádky lhostejné a zajímá ho, jak mnoho zatěžuje sám své okolí
a naši Zemi, může si ověřit dnes třeba prostřednictvím internetu svůj globální
příspěvek a najít si a ověřit právě tu svoji ekostopu.
Ing. Ivo Kořínek

Zápis č. 6/2007
ze zasedání zastupitelstva obce Chocerady, konaného dne 18. 6. 2007
od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
PŘÍTOMNI:

pí Eva Bubnová, Petra Jeništová, Mgr. Taťána Vycpálková, p. Milan Bober,
Jan Herbst, Milan Kocábek, Ing. Ivo Kořínek, Mgr. Martin Smetana

OMLUVENI: p. Josef Nepraš, Miloš Fantys, Jan Krejcárek
Zvolení ověřovatelů zápisu: Mgr. Martin Smetana, p. Milan Bober
A. Program jednání zastupitelstva
1. Změna poskytování vzdělání ZŠ Chocerady
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2.
3.
4.
5.

Prodej obecního domku Vestec čp. 23
Kalkulace VHS ceny pitné vody pro rok 2007 a dále
Žádost o prodej části pozemku 50/1 k. ú. Vestec na stavbu garáže
Žádost o zajištění snížení rychlosti v chatové oblasti „Pod Borovím“ od „Cikánské
rokle
6. Žádost o geometrické zaměření veřejné cesty ppč. 946 k. ú. Vestec a umožnění
průjezdu
7. Prodej pozemku pod chatou č. event. 175 k. ú. Chocerady
8. Žádost o finanční příspěvek „Mažoretky Smetanky“
9. Žádost o pronájem pozemku ppč. 11/1 a 57/1 k. ú. Chocerady
10. Prodej části pozemku ppč. 955/2 k. ú. Vestec

Doplnění programu jednání:
11. Schválení stanov a smlouvy společnosti BENE-BUS
12. Schválení 50% účasti na dotaci podané nadaci OF na opravu zvoničky ve Vlkovci
13. Schválení komunikací, které budou v letošním roce opraveny
14. Žádost o zrušení zábran na komunikaci u sběrny
15. První úprava rozpočtu v r. 2007
16. Schválení přijetí dotace na vybavení knihovny z rozpočtu Středočeského kraje
Zastupitelstvo schválilo rozšíření programu jednání zastupitelstva o 5 bodů
- 8 hlasů pro
B. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
Mgr. Taťána Vycpálková vznesla námitky k bodu 13 a 16 zápisu č. 5/2007
Námitka: Bod 13/5/2007 týkající se žádosti o finanční příspěvek BENKOM –
benešovský klub onkologicky nemocných neobsahuje odůvodnění zamítnutí této
žádosti.
Odůvodnění: Zastupitelstvem obce je v rozpočtu stanoven objem finančních prostředků na
rok, který obec může poskytnout různým společnostem a nadacím na příspěvky. Tato částka
byla pro tento rok již vyčerpána. Navíc, jak vyplývá z žádosti, se nemělo jednat o příspěvek
na léčbu onkologicky nemocných, ale o příspěvek na rekreaci. Z tohoto důvodu byla žádost
zamítnuta a BENKOM – benešovský klub onkologicky nemocných byl vyzván, aby požádal
o příspěvek v příštím roce.
Námitka: Bod 16/5/2007 týkající se žádosti starostky o uvolnění na dětský letní tábor
obsahuje chybný odkaz na ustanovení § 203, odst. 2 zákoníku práce a neobsahuje
odůvodnění.
Oprava: Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 5. 2007 bude v bodě 16 opraveno tak, že bude
vypuštěn chybný odkaz na ustanovení § 203, odst. 2 zákoníku práce
Odůvodnění: Obec Chocerady poskytne starostce Evě Bubnové pracovní volno v období od
2. 7. 2007 do 13. 7. 2007 k výkonu jiného úkonu v obecném zájmu – vedoucí dětského
tábora. Starostce obce přísluší po dobu této překážky v práci z důvodu tohoto úkonu
v obecném zájmu náhrada mzdy. S ohledem na dosavadní práci starostky obce, jakož i
s přihlédnutím k jejímu mimořádnému pracovnímu nasazení (práce o víkendech, propagace
obce atd.) rozhodlo zastupitelstvo na žádost starostky o poskytnutí pracovního volna za
uvedených podmínek.
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C. K bodům programu
1. Změna poskytování vzdělání ZŠ a MŠ Chocerady
Zastupitelstvo projednalo žádost ředitelky školy Mgr. Miroslavy Cinkeisové o doplnění
a změnu ve zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Chocerady. Ke změně
dojde v souvislosti se zařazením jednoho žáka do oboru základní škola speciální
(pomocná škola). Změnou
nedojde k rozšíření kapacity školy. Změna bude
provedena formou Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině.
Usnesení 1/6/2007: Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Chocerady.
- 8 hlasů pro
2. Prodej obecního domku Vestec čp. 23
Na obecní úřad byly doručeny čtyři žádosti o koupi obecního domku ve Vestci čp. 23:
žádost Nikolaje a Anny Adamenkových, bytem Vestec 23, žádost manželů
Rezkových, bytem Chocerady 266, žádost p. Františka Králíka, bytem Chocerady 91,
a žádost p. Jurije Zhydyka, bytem Hradové Střímelice 78
Usnesení 2a/6/2007: Zastupitelstvo schválilo prodej domku čp. 23 ve Vestci
manželům Adamenkovým za znalcem stanovenou odhadní cenu 290.610,- Kč.
- 7 hlasů pro
- 1 hlas proti
- nikdo se nezdržel hlasování
Usnesení 2b/6/2007: Zastupitelstvo neschválilo prodej domku čp. 23 ve Vestci
manželům Rezkovým za znalcem stanovenou odhadní cenu 290.610,- Kč.
- nikdo pro
- 8 hlasů proti
- nikdo se nezdržel hlasování
Usnesení 2c/6/2007: Zastupitelstvo neschválilo prodej domku čp. 23 ve Vestci panu
Františku Králíkovi za znalcem stanovenou odhadní cenu 290.610,- Kč
- nikdo pro
- 8 hlasů proti
- nikdo se nezdržel hlasování
Usnesení 2d/6/2007: Zastupitelstvo neschválilo prodej domku čp. 23 ve Vestci panu
Juriji Zhydykovi za navrhovanou cenu 430.000,- Kč.
- 1 hlas pro
- 5 hlasů proti
- 2 se zdrželi hlasování
3. Kalkulace VHS ceny pitné vody pro rok 2007 a dále
Obec Chocerady obdržela od VHS Benešov kalkulaci pitné vody na rok 2007 a
následující roky. Cena 1 m3 byla stanovena částkou 33,95 Kč včetně 5% DPH. Oproti
původní kalkulaci z roku 2003 se cena zvýšila o 4,85 Kč. Obec od roku 2003
dotovala cenu vodného částkou 4,71 Kč. Zastupitelstvo pod tímto bodem rozhodovalo
i o dalším pokračování v dotování ceny vodného.
Usnesení 3a/6/2007: Zastupitelstvo zamítlo návh na pokračování v dotování ceny
vodného občanům.
- nikdo pro
- 8 hlasů proti
Usnesení 3b/6/2007: Zastupitelstvo vzalo na vědomí kalkulaci vodného v částce
33,95 Kč za 1 m3, jak byla vypočtena a sdělena VHS Benešov:
- 8 hlasů pro
- nikdo proti
4. Žádost o prodej části pozemku 50/1 v k. ú. Vestec na stavbu garáže
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Vladislava Havránka, majitele nemovitosti čp. 10
Vestec, o prodej části pozemku 50/1 v k ú. Vestec na stavbu garáže. Zastupitelstvo
navrhlo jednání s obyvateli Vestce o možnosti jiného řešení situace (prodej nebo
pronájem hasičské zbrojnice).
Usnesení 4/6/2007: Zastupitelstvo neschválilo dělení pozemku 50/1 v k. ú. Vestec a
prodej jeho části na výstavbu garáže p. Vladislavu Havránkovi.
- nikdo pro
- 8 hlasů proti
5. Žádost o zajištění snížení rychlosti v chatové oblasti „Pod Borovím“ od
„Cikánské rokle“
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Zastupitelstvo projednalo žádost občanů části chatové osady „Pod Borovím“ o
zajištění snížení rychlosti, položení zpomalovacích retardérů a zajištění měření
rychlosti projíždějících aut, dále posekání louky pod místní komunikací.
V provedeném místním šetření Dopravního inspektorátu Benešov bylo zjištěno, že
není možno jednotlivé úseky komunikace osazovat značkami se sníženou rychlostí.
Zastupitelstvo pověřilo starostku jednáním se starostou Stříbrné Skalice o osazení
značkami klidová zóna na místní komunikaci a to v úseku od rekreačního střediska
Auto Jarov k restauraci „Na Marjánce“. Vzhledem k tomu, že pozemky pod místní
komunikací nejsou majetkem obce, po zjištění vlastníků budou pouze obcí osloveni a
požádáni, aby alespoň 2x ročně louky posekali
Usnesení 5/6/2007: Zastupitelstvo neschválilo umístění zpomalovacích retardérů .
- nikdo pro
- 8 hlasů proti
6. Žádost o geometrické zaměření veřejné cesty ppč. 946 v k. ú. Vestec a
umožnění průjezdu
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Antonína Bareše o geometrické zaměření výše
zmiňované cesty na náklady obce a zajištění průjezdu. Zastupitelstvo pověřilo
starostku svoláním místního šetření s majiteli sousedních pozemků a p. Antonínem
Barešem.
Usnesení 6/6/2007: Zastupitelstvo neschválilo zaměření veřejné cesty ppč. 946 v k.
ú. Vestec na náklady obce.
- nikdo pro
- 8 hlasů proti
7. Prodej pozemku pod chatou č. ev. 175 v k. ú. Chocerady
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Radima Škody o prodej pozemku pod chatou
577/2 k. ú. Chocerady o výměře 71 m2. Dle doložené korespondence je žádost
rozjednána od roku 2002, kdy o koupi žádala babička současného majitele paní Anna
Škodová. Obecním úřadem jí byla sdělena nepřesná informace, že zmíněný pozemek
je majetkem s. p. Lesy ČR a ne majetkem obce Chocerady a k odprodeji nedošlo.
Začátkem roku 2003 obec zjistila, že pozemky jsou na jejím LV a pozemek k prodeji
nabídla, ale došlo ke zvýšení ceny pozemků z 200,- Kč na 700,- Kč za 1 m2.
Současný majitel proto žádá, aby mu pozemky byly prodány za původní cenu 200,Kč.
Usnesení 7/6/2007: Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p. Radimu Škodovi za
cenu 200,- Kč za m2.
- 8 hlasů pro
- nikdo proti
8. Žádost o finanční příspěvek „Mažoretky Smetanky Chocerady“
Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro nově
vzniklé občanské sdružení Mažoretky Smetanky Chocerady.
Usnesení 8/6/2007: Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro
sdružení Mažoretky Smetanky.
- 8 hlasů pro
- nikdo proti
9. Žádost o pronájem pozemku ppč. 11/1 a 57/1 v k. ú. Chocerady
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Zdeňka Svobody o pronájem pozemků ppč. 11/1
a 57/1 v k. ú. Chocerady.
Usnesení 9/6/2007: Zastupitelstvo schválilo pronájem pozemku ppč. 11/1 a 57/1 v k.
ú. Chocerady p. Zdeňku Svobodovi.
- 7 hlasů pro
- nikdo proti
- 1 se zdržel hlasování
10. Prodej části pozemku ppč. 955/2 v k. ú. Vestec
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Petra Pokorného, vlastníka domu čp. 20 ve
Vestci, o prodej části obecního pozemku čpp. 955/2 v k. ú. Vestec. Po geometrickém
zaměření a rozdělení pozemku se jedná o ppč.955/10 a 955/11.
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Usnesení 10/6/2007: Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku 955/10 o výměře 31
m2
a ppč. 955/11 o výměře 8 m2 za cenu 500,- Kč za 1 m2.
11. Schválení stanov a smlouvy společnosti BENE-BUS
Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o vytvoření Dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
a Stanovy DSO BENE-BUS.
Usnesení 11/6/2007: Zastupitelstvo schválilo stanovy a smlouvu DSO BENE-BUS.
- 8 hlasů pro
- nikdo proti
12. Schválení 50% účasti na dotaci podané nadaci OF na opravu zvoničky ve
Vlkovci
Usnesení 12/6/2007: Zastupitelstvo schválilo 50% finanční účast na dotaci podané
nadaci OF na opravu zvoničky ve Vlkovci
- 8 hlasů pro
- nikdo proti
13. Schválení opravy místních komunikací v letošním roce
Místostarostka předložila návrh místních komunikací určených v letošním roce
k opravě. Jedná se o komunikace: od bývalého obchod. domu ke hřbitovu, Horní
Lipská, cesta ke Slivanským (k prodejně psích potřeb) , Ke Hřišti (od léčebny dolů), U
Křížku.
Usnesení 13/6/2007: Zastupitelstvo schválilo opravy místních komunikací s tím, že
následně bude zpracován a zveřejněn harmonogram oprav v dalším období.
- 7 hlasů pro
- 1 hlas proti
14. Žádost o zrušení zábran na komunikaci u sběrny
Zastupitelstvo projednalo žádost pí Hedviky Hradské o zrušení zábran na veřejné
komunikaci k areálu sběrny surovin a k fotbalovému hřišti. Zastupitelstvo pověřilo
starostku svoláním místního šetření.
15. První úprava rozpočtu obce na r. 2007
Zastupitelstvo obce projednalo úpravu rozpočtu na rok 2007.
Usnesení 15/6/2007: Zastupitelstvo schválilo 1. rozpočtové opatření na r. 2007, které
je přílohou zápisu.
- 8 hlasů pro
- nikdo proti
16. Schválení přijetí dotace na vybavení knihovny z rozpočtu Středočeského kraje
Zastupitelstvo projednalo přijetí dotace na vybavení knihovny ve výši 60.000,- Kč se
spoluúčastí obce 10%.
Usnesení 16/6/2007: Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace a výši spoluúčasti obce
ve výši 10%.
- 8 hlasů pro
- nikdo proti
Zapisovatel: Iva Vávrová
Ověřovatelé:

Milan Bober

Mgr. Martin Smetana

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

-------------------------------Eva Bubnová v.r.
starostka obce
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Zápis č. 7/2007
z jednání zastupitelstva obce Chocerady konaného dne 23. 7. 2007
od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
PŘÍTOMNI:

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

OMLUVENI:

p. Jan Herbst

Zvolení ověřovatelů zápisu: Mgr. Taťána Vycpálková, Mgr. Martin Smetana
A. Program jednání zastupitelstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Řešení stávající situace obecního domku čp. 271 – okál u školy
Žádost o změnu územního plánu ppč. 182/42 – Mgr. Eleonora Tulachová
Žádost o vybudování komunikace ppč. 465 – František Švanda
Žádost o zbudování retardérů na místní komunikaci – manželé Staňovi
Žádost o odprodej pozemku 182/31 – p. Daniel Steklý
Doplnění člena finančního výboru – p. Milan Bober
Vybrání a schválení nabídky na úpravnu vody pro snižování zvýšeného obsahu
dusičnanů na vodojemu Horní Samechov ze 3 předložených nabídek
8. Projednání protokolu z místního šetření MěÚ Benešov a Policie ČR o umístění dalších
dopravních značek
Doplnění programu jednání:
9. Žádost o schválení podnikatelského záměru firmy Kouba Václav - VodaK, s.r.o. –
nástavba bytů na stávající objekt školy
10. Žádost p. Jaroslava Mlčouška (Krčma u žraloka) o finanční příspěvek na akci „Neckyáda“
11. Návrh na finanční odměnu pro pí Kláru Růžičkovou a Ing. Vladislava Hanu
12. Žádost občanů osady Plužiny o finanční příspěvek na štěrk na opravu komunikace
Zastupitelstvo schválilo rozšíření programu jednání
- 10 hlasů pro
- 0 proti

- 0 se zdržel

B. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
Připomínky a doplnění k bodům 13. a 14.
13. Schválení komunikací, které budou v letošním roce opraveny
Jednání zastupitelstva se zúčastnili manželé Knížkovi a ústně podali žádost na opravu
komunikace k jejich nemovitosti, která navazuje na ulici Ke Křížku. Zastupitelstvo pověřilo
místostarostku zjištěním finanční nabídky firmy BES na výše zmíněnou komunikaci. Ing. Emil
Knížek dodá již vypracovanou dokumentaci na vybudování svodů dešťové vody. Další
jednání proběhne na příštím zastupitelstvu.
14. Žádost o zrušení zábran na komunikaci u sběrny
Proběhlo místní šetření za účasti starostky obce, místostarostky obce, p. Kocábka, pí
Iranové A., manželů Mlejnkových, p. Císaře a manželů Rezkových. Po dohodě všech
zúčastněných byla zábrana odstraněna. Následně bylo sděleno majitelem sběrny p. Herdou
starostce obce, že tento objekt bude fungovat do října 2007 a poté bude veškerý provoz
sběrny přesunut do nového areálu za firmou Mountfield. Likvidace dosavadní sběrny byla p.
Herdou přislíbena do konce roku 2007.
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Ostatní body bez připomínek
C. K bodům programu
1. Řešení stávající situace obecního domku čp. 271 – okál u školy
Vzhledem k tomu, že obecní domek č.p. 271 – okál u školy - dlouhodobě neplní svůj
původní účel (ubytování pro zaměstnance obce Chocerady či zaměstnance ZŠ a MŠ
Chocerady), jakož i s ohledem na stávající nevyhovující technický stav tohoto objektu,
zastupitelstvo projednalo následující varianty možného řešení:
• sjednat se stávajícím nájemníkem domu čp. 271 a přilehlého pozemku (zahrady)
novou nájemní smlouvu, navýšit nájemné a vytvořit fond oprav
• vypovědět stávající nájemní smlouvu
• prodat dům čp. 271 včetně pozemku ppč. 661(zastavěná plocha) a sousední
pronajatý pozemek (zahradu) ppč. 36/1 o výměře 460 m2.
Usnesení 1a/7/2007: Zastupitelstvo neschválilo sjednání a uzavření nové nájemní
smlouvy
- 0 pro
- 9 proti
- 1 se zdržel
Usnesení 1b/7/2007: Zastupitelstvo neschválilo výpověď stávající nájemní smlouvy
- 0 pro
- 10 proti
- 0 se zdržel
Usnesení 1c/7/2007:Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje nemovitosti čp. 271 včetně
pozemku ppč. 661(zastavěná plocha) a sousedního pronajatého pozemku ppč. 36/1 o
výměře 460 m2.
- 10 pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
2. Žádost o změnu územního plánu ppč. 182/42 k. ú. Chocerady – Mgr. Eleonora
Tulachová
Zastupitelstvo projednalo návrh Mgr. Eleonory Tulachové na změnu kategorizace
pozemku ppč. 182/42 v k. ú. Chocerady na „venkovské bydlení“ v územním plánu obce.
Usnesení 2/7/2007: - viz příloha
- 10 pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
Odůvodnění: viz stanovisko přílohy
3. Žádost o vybudování komunikace ppč. 465 – František Švanda
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Švandy o zbudování a vykoupení místní komunikace
na soukromém pozemku žadatele.
Usnesení 3/7/2007: Zastupitelstvo neschválilo žádost o vybudování a vykoupení
komunikace na ppč. 465.
- 0 pro
- 10 proti
- 0 se zdržel
Odůvodnění: V rozpočtu obce pro rok 2007 byly vyčleněny finanční prostředky na opravy
místních komunikací, které již jsou ve vlastnictví obce. Rozpočet obce nepočítá
s budováním nových komunikací na soukromých pozemcích.
4. Žádost o zbudování retardérů na místní komunikaci – manželé Staňovi
Zastupitelstvo projednalo žádost na řešení prašnosti místní komunikace od výrobny
plastových oken (bývalý komunál) ke hřišti.
Usnesení 4/7/2007: Zastupitelstvo neschválilo vybudování zpomalovacích retardérů na
místní komunikaci v úseku od výrobny plastových oken (bývalý komunál) ke hřišti.
- 0 pro
- 10 proti
- 0 se zdržel
Odůvodnění: Na tuto komunikaci byl již v minulosti na náklady obce zavezen štěrk, který
situaci v dané lokalitě výrazně zlepšil. Uchycení zpomalovacích retardérů na stávajícím
povrchu komunikace není ani technicky možné.
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5. Žádost o prodej pozemku ppč. 182/31 k.ú . Chocerady – p. Daniel Steklý
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Steklého, majitele budovy, která se zčásti nachází na
výše zmíněném pozemku.
Usnesení 5/7/2007: Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemku ppč. 182/31 v k ú.
Chocerady p. Danielu Steklému za odhadní cenu pozemku s tím, že odhad nechá na své
náklady zpracovat žadatel.
- 8 pro
- 0 proti
- 2 se zdrželi
6. Doplnění člena finančního výboru – p. Milan Bober
Usnesení 6/7/2007: Zastupitelstvo schválilo p. Milana Bobera členem finančního výboru
od 1.8.2007.
- 10 pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
7. Výběr a schválení nabídky na úpravnu vody pro snižování zvýšeného obsahu
dusičnanů na vodojemu Horní Samechov z předložených 3 nabídek
Starostka obce předložila zastupitelům 3 cenové nabídky:
• Univerzální čistá voda, a. s.
490.280,- Kč
• FER&MAN Technology
453.985,- Kč
• Vodárenské technologie s.r.o.
478.380,- Kč
Usnesení 7/7/2007: Zastupitelstvo schválilo nabídku společnosti FER&MAN Technology
jako finančně nejvýhodnější a pověřilo starostku uzavřením smlouvy s touto společností.
.
- 10 pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
8. Projednání protokolu z místního šetření MěÚ Benešov a Policie ČR o umístění
dalších dopravních značek
Starostka obce seznámila zastupitele s protokolem z místního šetření. Ve zmíněném
protokolu je obci Policií ČR nařízeno odstranit chybně osazené dopravní značení místní
komunikace v úseku od křižovatky za školou k Cikánské rokli a zároveň doporučeno osadit
místní komunikaci od křižovatky za školou k Cikánské rokli dopravní značkou obytná zóna,
zákaz vjezdu nákladních vozidel s dodatkovou tabulí dopravní obsluze vjezd povolen.
Ostatní značky omezující rychlost v celém úseku uvedené komunikace budou odstraněny.
Usnesení 8/7/2007: Zastupitelstvo schválilo umístění doporučených dopravních značek
od křižovatky za školou k Cikánské rokli.
- 10 pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
9. Žádost o schválení podnikatelského záměru firmy Kouba Václav - VodaK, s.r.o. –
nástavba bytů na stávající objekt obecního úřadu, základní a mateřské školy
Zastupitelstvo projednalo žádost p.Václava Kouby, majitele firmy Kouba Václav - VodaK,
s.r.o., který předložil zastupitelstvu 2 varianty návrhu (studie) na nástavbu bytů na stávající
objekt obecního úřadu, základní a mateřské školy. Zároveň v žádosti uvedl, že jako
investor by v případě realizace projektu současně financoval rekonstrukci topného
systému, výměnu oken a zateplení fasády celého objektu.
Usnesení 9/7/2007: Zastupitelstvo schválilo podnikatelský záměr firmy Kouba Václav VodaK, s.r.o..
- 9 pro
- 0 proti
- 1 se zdržel
10. Žádost p. Jaroslava Mlčouška (Krčma u žraloka) o finanční příspěvek na pořádání
akce „Neckyáda“
Usnesení 10/7/2007: Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na pořádání akce
„Neckyáda“ ve výši 5.000,- Kč.
- 8 pro
- 0 proti
- 2 se zdrželi
11. Návrh pí starostky na finanční odměnu pro pí Kláru Růžičkovou za práci v komisi
životního prostředí a Ing. Vladislava Hanu za práci ve finančním výboru
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Usnesení 11a/7/2007: Zastupitelstvo schválilo finanční odměnu pro pí Kláru Růžičkovou
ve výši 2.000,- Kč.
- 10 pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
Usnesení 11b/7/2007: Zastupitelstvo schválilo finanční odměnu pro Ing. Vladislava Hanu
ve výši 2.000,- Kč.
- 10 pro
- 0 proti
- 0 se zdržel
13. Žádost občanů osady Plužiny - Melantrich o příspěvek na štěrk ve výši 5.000 –
7.000,- Kč na opravu komunikace
Usnesení 12/7/2007: Zastupitelstvo neschválilo žádost občanů osady Plužiny o finanční
příspěvek ve výši 5.000 – 7.000,- na opravu komunikace k chatové osadě.
Odůvodnění: V rozpočtu obce nejsou plánované finanční prostředky na opravy
komunikací, které vedou do chatových osad. V tomto smyslu jsou podávány informace
žadatelům ze všech chatových osad.
- 0 pro
- 9 proti
- 1 se zdržel
Zapisovatel: Iva Vávrová
Ověřovatelé: Mgr. Taťána Vycpálková

Mgr. Martin Smetana

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

---------------------------------------Eva Bubnová
starostka obce

USNESENÍ Č. 2/7/2007
ZASTUPITESTVA OBCE CHOCERADY
ZE DNE 23. ČERVENCE 2007
ZASTUPITELSTVO OBCE:
1.

Projednalo žádost na změnu územního plánu obce Chocerady na návrh fyzických
osob, které mají vlastnické právo k pozemku Mgr. Eleonory Tuchalové, Petra Bezruče 1023, Sedlčany
a Vlasty Frintové, Přímětická 1195/22, Praha 4- Michle,
které zastupuje Mgr. Monika Tuchalová
( příloha č. 1 usnesení- stanovisko podle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon )).

2.

Rozhodlo vyhovět požadavku na změnu funkčního využití.

3.

Starostka obce informuje o jednání zastupitelstva obce navrhovatele změny.

4.

Rozhodlo, že projednávání zadání změny č. 2 územního plánu obce Chocerady bude
zahájeno v 1. čtvrletí 2008.
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5.

Konstatuje, že pořízení změny je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatelů.
V souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona zastupitelstvo obce podmiňuje pořízení
změny úplnou úhradou nákladů na její zpracování.

V Choceradech dne 23.7.2007

Petra Jeništová v.r.
místostarostka obce

Eva Bubnová v.r.
starostka obce
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 obdržené písemnosti uplatněné ze strany fyzické osoby bylo provedeno
posouzení možnosti zařazení plochy do změny územního plánu obce.

Posouzení pořizovatele pro jednání zastupitelstva:
Žádost na změnu územního plánu:
Mgr. Eleonory Tuchalové, Petra Bezruče 1023, Sedlčany
a Vlasty Frintové, Přímětická 1195/22, Praha 4- Michle,
které zastupuje Mgr. Monika Tuchalová
Písemnost ze dne 4.6.2007, došlo na OÚ dne 28.6.2007, zapsáno pod č.j. 0708.
Požadavek na změnu funkčního využití pro čisté bydlení, mají zájem zastavět pozemek
stavbou pro bydlení.
Posouzení:
Navrhovaná změna funkčního využití pozemku pro „čisté bydlení“ se závazných
regulativech platného územního plánu obce Chocerady neobjevuje.
Navazující plochy určené k trvalému bydlení byly zařazeny do ploch pro smíšené
venkovské bydlení. Pozemek parc.č. 182/42 je součástí plochy určené
pro hromadnou rekreaci. V tomto případě území nelze změnou územního plánu řešit
pouze jeden pozemek, je nutné provést přehodnocení celého území, s důrazem na
požadavek zajištění kvalitního dopravního napojení celé lokality a další technické
vybavenosti.
V území nejsou kladeny žádné nové požadavky na prostorové uspořádání lokality.
Území není zatížení stávajícími limity využití území.
Zastupitelstvo obce musí na základě místních podmínek zvážit, zda v tomto území
upustí od možnosti funkčního využití plochy pro hromadnou rekreaci. Je skutečností,
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že větší variabilnost nově vytvářeného prostředí může celé území obce obohatit a
pobyt v něm zkvalitnit.

V případě, že dojde k přehodnocení celého území pro hromadnou rekreaci,
nedoporučuji plochu vymezovat pouze pro čisté bydlení, ale doporučuji plochy zařadit
buď pro venkovské bydlení nebo na plochu pro smíšené venkovské bydlení, která je
ve styku s pozemkem 182/39.
Závěry komplexního posouzení sloužící pro rozhodnutí:

1.

Zastupitelstvo obce nedoporučuje provést změnu v území.Jedná se o
urbanistickou koncepci, která bude i nadále v této části sídla držena.

2.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o začlenění požadavku do budoucí změny.
Změnou je nutné provést posouzení i navazujícího okolí s tím, že i toto území
bude zařazeno pro nové využití / včetně celého pozemku 182/39 /:
a) do ploch pro smíšené venkovské bydlení
b) do ploch pro venkovské bydlení

3.

Zastupitelstvo rozhodlo začlenit do změny pouze pozemek parc.č. 182/42:
a) do ploch pro smíšené venkovské bydlení
b) do ploch pro venkovské bydlení

Vypracovala: Eva Bubnová, starostka obce
za technické pomoci Pavly Bechyňové

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ O ZRUŠENÍ OPERAČNÍHO
STŘEDISKA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU V
BENEŠOVĚ
Obecní úřad obdržel zprávu o zrušení operačního střediska OPIS HZS v
Benešově. Považuji za vhodné Vás seznámit s touto skutečností s tím,
že při volání na tel. č. 150 musí v případě nouze volaný přesně udávat svoji
adresu. Tím, jak dojde k přesměrování na Kolín, OPIS HZS Kolín, nemusí znát
operátor nového střediska naše místní pojmenování.
STAROSTKA OBCE
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CINKEISOVINY

aneb co přinesl život

Houby rostou, řekl jeden místní. Zalévám je, hnojím je a houby rostou. Kedlubny.

Ale jinak, vážení, houby už opravdu rostou.
CO PŘINESL ŽIVOT
Zavzpomínám na dva učitele na průmce, hluboko v minulém století.
Jeden byl už kolem důchodu. Menší,trochu zavalitý,měl kulatou hlavu,plešatý. Byl to
dobrák.
Jeho stůl byl přišouplý přímo na první lavici. Ve které jsem seděl. Vždycky vyndal
učebnici,otevřel ji na stránce,co chtěl učit,chodil sem a tam,otočil stránku a učil dál.
Tenkrát jsem dostal nápad. Nevím už kde,sehnal jsem fotky ženských aktů,a jak tak
přecházel,pod další tři stránky jeho učebnice jsem po aktu fotku vložil.
Pan učitel konečně vyčerpal téma rozevřené stránky a otočil list. Chtěl vykládat
dál,ale oči se mu svezly zpět do učebnice a zmlkl. Vzal to s humorem,fotku založil a
pokračoval v učení. Opět vyčerpal téma a otočil list. A co bylo dobrý,hned další. Jako
udělal bububu a ty tři fotky schoval. Hodina v klidu skončila.
Těch fotek jsem měl asi osm. Každou hodinu v učebnici něco našel. Pak zásoba
došla,tak jsem vše uzavřel tím,že bez naprosto žádné vlohy k malování jsem na
papír splácl nahou ženu a pod to napsal - fotky už došly. To se opravdu rozčílil.
Po čase jsem se ho zeptal - pane učiteli,co jste s těma fotkama udělal ? A on se tak
pousmál a řekl - mám je v šuplíku.
Druhý učitel byl taky menší a plešatý,ale mladší. Tak kolem padesátky. A byl
svobodný. A děvčata se ho jednou ptala - kdy se oženíte ? A on řek - to si to radši
zaplatím.
ŘEKLA MI JEDNA PANÍ
Na základce se též vyučuje vaření. A jednou dvě děvčata vařila bramborovou kaši.
Uděláno,hotovo. Protože byl ještě čas,aby kaše nevychladla,ponořily kastról do mísy
s teplou bublinkovou vodou,ve které se válely utěrky. A kastról tam zahučel, protože
byl nižší. Děvčata bublinkovou vodu z kaše vylila a vše zamíchala. Samy na ni pak
nějak neměly chuť. Ale paní učitelka a ostatní děti ji snědly.
Ráno paní učitelka přišla pobledlá. Copak ? ptala se děvčata. Učitelka jen řeklahrozná noc. A děvčata pokračovala - A to vás bolela ruka ? Nebo noha ?
Samozřejmě nic se neprofláklo. Ale když mi jedno z děvčat, dnes už paní, říkala,jak
se nevinně ptaly, jestli ji bolela ruka nebo noha, chechtal jsem se až na půdu.

ŠKOLNÍ PŘÍHODY
Paní učitelka říká žákovi : „ Jestli to takhle půjde s tebou dál,dostaneš na vysvědčení
pětku.“
A žák říká : „ Vy mi nemůžete dát pětku, protože já se učím jako debil.“
Paní učitelka uvádí hodinu : „ Dneska budeme probírat luštěniny. Znáte nějaké ?“
Přihlásil se žák a říká : „ Křížovky.“
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INZERCE:

Prodám louku v horním Samechově. Telefon 720 195 481

Obecní úřad nabízí k odprodeji skluzavku, houpačku, prolézačku atd. ze starého
hřiště u školy.

PNEUSERVIS
VodaK

AUTO-MOTO
PRODEJ,OPRAVY A SERVIS PNEU
NÍZKOPROFILOVÉ PNEU-OFFROAD
PŘEZOUVÁNÍ,LEPENÍ,VYVAŽOVÁNÍ
LIKVIDACE,USKLADNĚNÍ SEZONÍCH
PNEU
ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
KLIMATIZACÍ
CHOCERADY 115
Po-Pá:07:00-17:00 hod

NONSTOP
+420 777 260 190
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