Na mazlíčky větší pozor!
V posledních měsících se i u nás množí stížnosti našich spoluobčanů i návštěvníků
na nezodpovědné chování majitelů psů a zejména na volné pobíhání jejich
čtyřnohých kamarádů. A dlužno dodat, že tyto stížnosti jsou v řadě případů
oprávněné. Situace je o to vážnější, že dokonce i v Choceradech už jsme byli svědky
situace, kdy volně pobíhající pes napadl člověka. I když jste přesvědčeni, že vám a
vašemu Azorovi (Barikovi, Rexovi, Astě…) se něco takového nikdy nestane, měli
byste vědět, že i pro vašeho mazlíčka platí zásady slušného chování.
V Choceradech problém volného pobíhání psů (a jiných domácích zvířat!) řešilo už
minulé zastupitelstvo. Výsledkem bylo přijetí obecně závazné vyhlášky č. 12/2003,
kterou jsou upraveny podmínky pobytu zvířat na veřejných prostranstvích v naší obci.
Že o existenci takové vyhlášky nemáte ani potuchy?
Pak byste měli vědět alespoň to, že podle této vyhlášky je výslovně zakázán pobyt
psů a jiných domácích mazlíčků na hřištích na míčové hry, v lokalitách
s vybudovanými dětskými hřišti a na pískovištích. Při pobytu na jiných veřejných
prostranstvích – tedy zejména na našem náměstí a v ulicích obce by měli být psi
vedeni na vodítku. I pokud na vodítku vedeni nejsou, je majitel psa povinen v každém
okamžiku mít zvíře pod kontrolou. Musí ovládat zvíře tak, aby neohrožovalo a
neobtěžovalo jiné osoby nebo jiná zvířata. A samozřejmě je majitel povinen ihned
odstranit hygienicky nezávadným způsobem výkaly svého miláčka!
Vlastníci psů s trvalým bydlištěm v obci Chocerady navíc musí zajistit, aby pes při
pobytu na veřejném prostranství byl opatřen platnou identifikační známkou vydanou
Obecním úřadem Chocerady (nošenou nejlépe na obojku). Ostatní vlastníci psů mají
mít u sebe doklad umožňující identifikaci psa (např. očkovací průkaz, nebo alespoň
platnou identifikační známku vydanou příslušným obecním úřadem).
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Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou je Obecní úřad Chocerady
oprávněn ukládat pokuty v souladu se zákonem o přestupcích. To v praxi znamená,
že za každé porušení vyhlášky č. 12/2003 je možné podle § 46 odst. 3 zákona o
přestupcích uložit pokutu až do výše 30.000 Kč.
Poněkud složitější je situace, pokud by váš miláček napadl jiného člověka. Na
takové případy pamatuje § 49 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích upravující
přestupky proti občanskému soužití. V takovém případě je Obecní úřad Chocerady
sice oprávněn uložit pokutu „pouze“ do výše 3.000 Kč, tím ovšem povinnosti majitele
psa nekončí. § 4 odst. 1 písm. h) veterinárního zákona ukládá chovateli povinnost
zajistit, aby byl pes neprodleně veterinárně vyšetřen. Porušení této povinnosti je
přestupkem, za který může Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj Inspektorát Benešov uložit majiteli psa další pokutu a to až do výše 10.000 Kč. A
nelze zapomenout ani na to, že osoba, na kterou pes zaútočil, se může v takovém
případě velice úspěšně domáhat vůči majiteli psa náhrady škody, jež může podle
okolností dosáhnout i několika desítek či stovek tisíc korun.
V krajním případě - pokud útočící pes způsobí jiné osobě těžkou újmu na zdraví
(tedy pokud by ji svým útokem například zmrzačil, ochromil, zohyzdil, či způsobil
déletrvající zdravotní komplikace) nebo smrt, hrozí jeho majiteli trestní stíhání za
spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 224 trestního
zákona. Za takovýto trestný čin lze uložit majiteli psa trest odnětí svobody až na dvě
léta.
Pozornému čtenáři jistě neušlo, že pachatelem přestupku či trestného činu nikdy
není pes, ale vždy jeho majitel. Opravdu myslíte, že nemá smysl dát na vašeho
mazlíčka větší pozor?
Mgr. Martin Smetana

A nyní zprávičky od starostky a místostarostky………

OPRAVA PROPUSTKU OBORSKÉHO POTOKA
V minulém čísle jsme Vás informovaly o opravě propustku Oborského potoka před
vjezdem na choceradský most. Vzhledem k tomu, že tato dlouhodobě plánovaná
akce, kdy je investorem Středočeský kraj a Obecní úřad bohužel nemůže
garantovat a ovlivnit začátek či konec - to spíše počasí - uvedené opravy, pokládaly
jsme za důležité Vás včas informovat, protože na začátku srpna byla podána
„krajem“ informace, že se určitě začne do 15. září 2007.
Přes veškerou snahu obecního úřadu získávat od investora informace a pokusit se
termín dodržet, došlo nyní k posunutí termínu na konec září s tím, že pracovník
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Středočeského kraje nás ujistil, že vítěz výběrového řízení nás bude po podepsání
smlouvy ihned kontaktovat.
V průběhu uzávěry bude probíhat i oprava vodovodního řadu pod mostem za 0,5 mil
Kč (obec získala příspěvek ve výši 50.000,- Kč od hotelu AKADEMIE ). Oprava bude
realizována bez omezení dodávky vody, VHS Benešov připraví pro specializovanou
firmu náhradní „přemostění“ a oprava bude probíhat cca týden.
Též nám přislíbily České dráhy, že v měsíci říjnu ze svých finančních prostředků
opraví přejezd na druhé straně mostu.
Termíny v měsíci říjnu jsou pro nás velice důležité, a proto je naší snahou, aby
všechny opravy proběhly zároveň.
Obecní úřad Vás tedy prosí o pochopení a trpělivost, další informace ihned
zveřejníme na vývěskách a formou sms.

Úprava parku před kostelem
V průběhu září a října proběhne úprava parku a přilehlé komunikace od pošty
směrem k Neradovým. V parku bude vybudována štěrková cesta, objeví se nové
lavičky a odpadkové koše, dále dojde k dosázení zeleně tak, aby osázené plochy
tvořily ucelený vzhled. Na úpravu parku bude použita projektová dokumentace, která
byla vyhotovena za finanční prostředky Středočeského kraje již v minulosti.
Úprava parku bude financována z dotace od Středočeského kraje z Programu
obnovy venkova ve výši 121.000 Kč za spoluúčasti obce ve stejné výši.
Zároveň dojde k úpravě obslužné komunikace před poštou, původní dlažba bude
vyměněna za zámkovou dlažbu, komunikace bude rozšířena tak, aby majitelé
přilehlých nemovitostí mohli ke svým nemovitostem zajíždět – komunikace bude
opatřena zábranami a bude přístupná pouze chodcům a cyklistům. Tato změna
zamezí průjezdům vozidel parkem a jejich parkování v něm. Náklad na tuto úpravu
bude 164 tis. Kč.
Dotace z Programu rozvoje venkova měla být původně použita na rekonstrukci
dlažby před kostelem, ale skutečné náklady (nabídky od 800 tis Kč pro dlažbu,
mozaika až po 1,6mil Kč pro kostky 10x10cm) na tuto akci přesáhly původně
rozpočtované náklady ve výši 400 tis. Kč. Na rekonstrukci (přeložení a doplnění)
původní dlažby se zastupitelstvu nepodařilo získat nabídku od firem, které se
kladením dlažeb zabývají, avšak bylo upozorněno na velmi komplikovaný pracovní
postup, tj. mnohem vyšší náklady. Dále zastupitelstvo nechalo posoudit pracovníkem
Památkové péče, zda se nejedná o unikátní, historicky cennou dlažbu, pro které se
finanční prostředky lépe získávají, ale výsledek byl bohužel negativní.
Na úpravu dlažby před kostelem se bude zastupitelstvo snažit získat jinou dotaci.
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CO JE NOVÉHO S DĚTSKÝM HŘIŠTĚM?
Tak tahle zpráva je bohužel jedna z těch smutnějších. Původně plánovaný termín
otevření (srpen) musíme zatím posunout. Jeden z dodavatelů, kteří se podílejí na
realizaci, nedodržel plánovaný termín dokončení prací o jeden a půl měsíce, a tak
došlo k narušení harmonogramu ostatních navazujících prací. V současné době je
plocha hřiště připravena k osazení herními prvky, které by mělo začít 19. září a
dokončeno by mělo být během následujících 10 dnů.
Další úpravy, oplocení, osázení zelení a zabudování laviček zaberou také trochu
času.
Dále bude nutné upravit povrch hřiště, kde je plánován travní porost a následovat
bude jeho osetí a tady začne boj z přírodou. Pokud se nám zazelená, bude hřiště
otevřeno pro veřejnost již v letošním roce, pokud tráva nevyroste, .......
Dětské hřiště je financováno z dotace od ČEZ – Oranžové nadace, žádost o dotaci
zněla na cca 1,4 mil Kč, Obec Chocerady získala 1,1 mil Kč.

Tady předem děkujeme maminkám, které nabízejí své ruce při
dokončovacích pracích.

VÝZVA, PROSBA, NABÍDKA?
Chcete se i vy podílet na realizaci hřiště a nemáte čas nám pomoci? Pokud ano,
můžete zakoupit strom, který bude na hřišti zasazen, a obecní úřad na něj nechá
vyrobit tabulku se jménem dárce.
Pokud se nám ozve dostatečné množství dárců, bude možné hřiště doplnit o kolotoč,
jehož cena je cca 60 tis. Kč a byl vyřazen z původního plánu proto, aby mohla být na
hřišti vybudována pergola, která je ve slunných dnech nutností.
Předem děkujeme.

Strukturální fondy EU – vyhlášené dotace MŽP
aneb, přeloženo tak, aby rozuměl i občan
1. Vodovody, čističky, úpravny vody, kanalizace – ve vyhlášené výzvě
mohou žádat pouze obce, které mají více než 2000 obyvatel a obce pod 2000
obyvatel, které se nacházejí v chráněných oblastech. Doufejme, že i na nás
jednou dojde.
2. Zateplení budov za účelem energetických úspor pro nebytové budovy–
v naší obci se může týkat zdravotního střediska a školy. K oběma těmto
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budovám MUSÍ být vypracován energetický audit, bez kterého nelze žádost o
(jakoukoliv)dotaci podat a který ukáže, jaké finanční náklady budou nutné na
úpravy. Na základě těchto auditů bude zastupitelstvo rozhodovat, zda je ve
finančních možnostech obce dofinancovat možnou získanou dotaci (85%
zdroje fondů, 15% hradí příjemce dotace). Vzhledem k předběžným úvahám,
že by bylo možné žádosti o dotaci podat buď v této výzvě (do 26.10.) nebo při
dalších výzvách, probíhají práce na získávání ostatních nutných dokumentů.

3. Rekultivace skládky – pro vyhlášenou výzvu platí , že skládka musela být
uzavřena v roce 1991, popř. při udělení zvláštních podmínek do roku 1996.
Vzhledem k dokumentaci, která byla v minulosti vypracována, je zřejmé, že
naše skládka byla ukončena v roce 1994 – doklad o udělení zvláštních
podmínek nebyl do dokumentace uložen a v současné době čekáme na
odpověď z odboru ŽP v Benešově. Další podmínkou je platné stavební
povolení. V letech 1994 – 2002 došlo k vypracování projektové dokumentace
a získání mnoha posudků a povolení pro vydaní stavebního povolení, a tudíž
možnosti žádat o dotaci. V roce 2002 byla žádost o stavební povolení
odložena na základě nedodání 2 upravených dokladů. V současné době
(problematika skládky byla otevřena v červnu 2007) víme, že možnost
čerpání z EU bude v případě:
- že obci bylo uděleno povolení ukládat odpady dle zvláštních podmínek
až do roku 1994
- upraví se projektová dokumentace dle nového stavebního zákona
- získají se všechna nová potvrzení, povolení a vyjádření nutná pro
podání žádosti o stavební povolení
- získáme stavební povolení
Tady je bohužel zřejmé, že do 26.10. nemáme šanci získat veškeré podklady,
i kdyby skládka byla provozována za zvláštních podmínek. A pokud šance
bude, okamžitě začneme pracovat na získání stavebního povolení, tak aby
bylo možné o dotaci žádat při dalších výzvách.

OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V těchto dnech probíhá oprava povrchu 5 místních komunikací. Zastupitelstvo
provedlo výběr tak, že obyvatelé přilehlých nemovitostí musí být napojeni na
kanalizaci a ostatní dostupnou infrastrukturu, aby se předešlo možným
zásahům do opravené komunikace. Jedná se o komunikace: Horní Lipská,
„K psímu hotelu“, komunikace nad býv. obchodním domem ke hřbitovu, ul. Ke
Křížku a ul. Ke Hřišti.
Vzhledem k velkým finančním nákladům na opravy komunikací, na které není
možnost získat dotace, bude asfaltový povrch komunikací v šíři 3,5 m po celé
užívané délce komunikace veden středem komunikace. Žádáme tedy všechny
obyvatele, aby se chovali tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování
komunikací:

-5-

–

–
–

buďte k sobě ohleduplní, neparkujte zbytečně na opravených
komunikacích, ať vaše auta sousedé nemusí objíždět (natož pak popeláři –
stížnosti slýcháme každé pondělí)
nejezděte rychle – nic vám neuteče a stihnete kolemjdoucím zamávat
pokud není vše dle vašich představ, tak se alespoň radujte, že už se vám
nepráší za kočárem

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obecní úřad oznamuje, že dne 20. října proběhne dle harmonogramu – viz příloha,
svoz nebezpečného odpadu. Žádáme všechny občany, aby si pozorně přečetli, jaké
nebezpečné složky mohou odevzdat, aby při svozu nedocházelo k nedorozumění televize, lednice, rádia nesmějí být tzv. „vykuchané“. Vzhledem k tomu, že v té době
by měla být pravděpodobně uzávěra mostu, je časový plán postaven s ohledem na
tuto skutečnost. Dále upozorňujeme, že může i během svozu dojít k časovému
posunu, protože nikdo nedokáže odhadnout, jaké množství se na jednotlivých
stanovištích bude nakládat. Děkujeme za pochopení!

A ZASE NĚCO PRO DĚTIČKY….
TJ Sokol společně s obecním úřadem srdečně zvou všechny děti na hrátky do
Oborského lesa. Kdo přijde podnikne jedinečnou

CESTU KOLEM SVĚTA
Na takové cestě na vás bude samozřejmě čekat nejedna překážka a dobrodružství.
Uskuteční se v NEDĚLI 7. ŘÍJNA 2007.
Start bude od 13.30 do 15.00 hodin na malém hřišti na konci ulice Dolní Lipská.

Obecní úřad společně s Občanskou vzdělávací jednotou Komenský a TJ Sokol
srdečně zve všechny dětina divadelní představení pohádky

KOUZELNÁ HŮLKA
(divadlo NAHOĎ, Praha)
Kdo má rád pohádky, přijďte v NEDĚLI 14. ŘÍJNA VE 14.00 HOD.
do sálu sokolovny.
Vstupné zdarma!
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VÍTÁNÍ OBČANKŮ
Obecní úřad připravuje koncem měsíce října již druhé vítání našich malých
občánků. Alespoň touto formou chceme poděkovat plk.Ing.Pavlu Vobůrkovi, veliteli
Školícího a vzdělávacího střediska na Komorním Hrádku, který nám zajišťuje
propůjčení velice krásných prostor na tak milou akci a samozřejmě všem ostatním
pracovníkům, kteří nám pomáhají. Po stanovení závazného termínu budeme nové
maminky kontaktovat.
V prosinci Vám formou fotodokumentace představíme - se souhlasem maminek –
naše nové občánky narozené v roce 2007.

Těšíme se na maminky, tatínky, dětičky a všechny další rodinné
příslušníky!

Obecní úřad opětovně prosí, zda by se nenašel zájemce o
spolupráci při vytváření Zpravodaje. Nepotřebujeme profesionála
ani žádný speciální program, jen někoho, kdo má trochu smysl pro
úpravu a umí s počítačem, dovede tímto neprofesionálním
způsobem všechny příspěvky a samozřejmě příspěvky od všech
obyvatel a spolků naší obce dát s citem dohromady. Časopisu dát
nějaký řád a hlavně, musí ho to bavit! Nebojte se, malovat
nemusíte umět, „malůvkami“ nám (doufáme) bude stále zkrášlovat
a zlidšťovat časopis Jana Proskovcová, za což jí moc děkujeme.
Všechny, kteří umí trošku psát i malovat (tj. od nemladších po
nejzkušenější) také vyzýváme, dívejte se kolem sebe a piště nám,
co se Vám líbí, co Vás zajímá, co byste chtěli, aby pro Vás
obecní úřad udělal a co Vy byste udělali pro něj.
Těšíme se na spolupráci!!!

Vážení sportovní přátelé,
V uplynulém měsíci nám naplno vypukla další fotbalová sezona. Jak jsme Vás
již informovali v minulém čísle, pro letošní ročník 2007/2008 má choceradský fotbal
v mistrovských soutěžích 4 zástupce.
Pojďme si nyní společně zrekapitulovat doposud odehrané zápasy našich týmů.
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A-mužstvo dospělých zahájilo v 1. A třídě nový ročník poněkud nešťastně –
z prvních pěti zápasů se našim klukům podařilo vydolovat pouhé tři body za domácí
výhru nad Kosořicemi – a to až ve čtvrtém kole. Áčku tak prozatím patří poslední
příčka tabulky s pouhými třemi body a nelichotivým skóre 5:12. Objektivně musíme
říci, že jsme měli na úvod velmi těžké rozlosování, přesto by nám však slušela
v tabulce vyšší příčka.
Věříme, že zatímco čtete tento příspěvek, podařilo se nám již ze dna tabulky odlepit
a zaujmou lichotivější postavení.
K prvnímu zápasu podzimní části jsme zajížděli k čáslavskému béčku a
v body odsud mohl doufat jen největší optimista. Nakonec jsme po nich velmi
důrazně sahali, ale branka domácích v posledních minutách utkání rozhodla o
celkové prohře 1:2. Za průběh zápasu si ale domácí plný bodový zisk zasloužili.
Příležitost k reparátu o týden později v domácím prostředí proti Benátkám nad
Jizerou jsme bohužel nevyužili a střeleckou impotenci jsme dokázali v zápase
prolomit pouze jednou – bohužel však střelou do vlastní brány. Vítězství 1:0 a 3 body
si tak odváželi hosté.
Soupeřem pro třetí kolo bylo v místním derby mužstvo Teplýšovic, sestoupivší
z krajského přeboru. Do zápasu v Teplýšovicích jsme vstoupili velmi aktivně, měli po
celý zápas více ze hry, vypracovávali si brankové příležitosti jednu za druhou, ale
domácích se štěstí drželo tak, že by snad upletli z …. bič. Nelichotivá porážka 5:2
byla pro Chocerady velmi krutá a za předvedenou hru bychom si minimálně remízu
zasloužili. Fotbal se však nehraje na krásu, ale na góly.
Výsledkovou mizérii se podařilo prolomit až ve 4. kole v dalším domácím
utkání, tentokrát proti Kosořicím.Po bojovném výkonu se k nám přiklonilo i štěstíčko
a získali tak první body za vítězství 3:2. Přesto, že branku hostí hájil po vyloučení
hostujícího brankáře hráč z pole, nedokázali jsme této výhody více využít a
v dramatickém závěru jsme si koledovali o vyrovnání. Body však nakonec zůstali
v Choceradech.
V prozatím posledním hraném kole – kole 5. jsme odjížděli k dalšímu
benešovskému derby – do Vlašimi. V době uzávěrky článku známe pouze výsledek –
Vlašim-Chocerady 2:0.
B- mužstvo mělo svou obnovenou premiéru ve III. třídě na domácím hřišti proti
Václavicím a odevzdaného soupeře přehrálo jasným výsledkem 4:1.
V dalších zápasech se již tolik nedařilo. V souboji dvou nováčků ve III.třídě
jsme v Maršovicích prohráli 2:1, ale minimálně bod by klukům slušel. Domácí využili
dvou trestných kopů v první půlhodině zápasu a po zbytek zápasu odolávali tlaku
choceradských, kterým se podařilo z mnoha vypracovaných brankových příležitostí
vstřelit pouze korigující branku.
V posledním odehraném utkání béčko hostilo mladý tým Týnce nad Sázavou.
Hosté využili, zejména v prvním poločase, zcela jednoznačně svých fyzických
předností a dostali se do dvoubrankového vedení, které se nám, i zásluhou vlastního
gólu, nepodařilo více než zkorigovat. Vítězství hostů 2:4 bylo zasloužené.
B-mužstvo tak zaujímá po třech odehraných kolech se 3 body 9. příčku
tabulky s vyrovnaným skóre 7:7.
Své soutěže rozehráli také choceradské naděje, posílené jak na hřišti tak
zejména v realizačních týmech. Nadějně rozehráli soutěž žáci, kteří v prvním utkání
remizovali s Lešanami 1:1.
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Přípravka sice podlehla v domácím utkání Bílkovicím 0:13, ale vzhledem
k věku našich nejmenších fotbalistů to není porážka nijak ostudná. Naopak –
fotbalový potěr je pro choceradský fotbal příslibem do budoucna.
Dovoluji si tímto všechny choceradské fanoušky poprosit o podporu našim
nejmenším fotbalistům – žákům a přípravce. Přijďte je povzbudit na domácí zápasy –
klukům moc pomůžete.
I nadále pokračují nábory do obou mládežnických mužstev – tréninky jsou
vždy v úterý a ve čtvrtek odpoledne. Tatínkové - přiveďte tedy své ratolesti mezi nás
– třeba je mezi nimi nový Petr Čech nebo Ronaldinho. A když není, tak jim alespoň
umožníte strávit hezké chvíle při aktivním pohybu a sportu se svými kamarády.
S pozdravem fotbalu zdar a tomu choceradskému zvlášť
Výbor SK Chocerady

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

I.A třída, skupina B
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

FC Graffin Vlašim B
TJ Bohemia Poděbrady
Sokol Teplýšovice
FC Zenit Čáslav B
SK Karbo Benátky nad Jizerou
FK Brandýs nad Labem
FK Uhlířské Janovice
SK Sokoleč
SK Bakov nad Jizerou
Čechie Čejetice
Sokol Kosořice
Sparta ČKD Kutná Hora
TJ Kouřim
SK Slavia Jesenice
Mnichovohradišťský SK
SK Chocerady

4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

PODZIM 2007
1
0
0
0
2
1
1
1
3
3
2
2
2
1
1
0

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

9:2
8:5
9:5
8:6
7:6
10 : 9
9 : 10
6:8
11 : 10
10 : 12
10 : 9
9:8
9 : 10
5:9
4:9
5 : 11

5. kolo
Vlašim B – Chocerady
Teplýšovice – Kutná Hora
2akov – Sokoleč
0Mn.Hradiště – Čejetice

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

Čáslav B – Brandýs
Benátky – Uhl.Janovice
Kosořice – Poděbrady
Kouřim – Sl.Jesenice

B – MUŽSTVO : III.třída, skupina A
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3:0
2
4:
2:1

PODZIM 2007

13
12
9
9
8
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slavoj Čerčany
Sokol Krhanice
Sokol Přestavlky
FK METAZ Týnec nad Sázavou B
Sokol Lešany
FK Soběhrdy
Sokol Nespeky B
Sokol Miličín
SK Chocerady B
Sokol Maršovice B
Sokol Netvořice
Jiskra Struhařov B
Sokol Václavice
Sokol Jankov

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

0
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
0
1
2
2
2
2
3
3

16 : 4
8:2
11 : 6
8:6
6:4
6:5
2:1
5:3
7:7
5:8
2:5
3:8
3 : 11
4 : 16

9
7
6
6
6
6
5
4
3
3
3
3
0
0

3. kolo
Chocerady B – Týnec B
Netvořice – Nespeky B
Čerčany – Maršovice B
Přestavlky – Jankov

STARŠÍ ŽÁCI :

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

2:4
0:1
5:2
7:2

Krhanice – Struhařov B 4 : 1
Soběhrdy – Miličín 1:1
Lešany – Václavice 3: 1

okresní přebor, skupina A
2007
1
1
1
1
1
1
1
1
0

Sokol Teplýšovice
SK Benešov B
Úročnice
SK Chocerady
Sokol Lešany
Sokol Neveklov
Mír Jablonná nad Vltavou
Vltavan Křečovice
Bystřice

1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
0

PODZIM

13 : 1
5:0
6:2
1:1
1:1
2:6
0:5
1 : 13
00 : 00

1. kolo

Chocerady – Lešany
Benešov B – Jablonná
Křečovice – Teplýšovice

1:1
5:0
1 : 13

Neveklov – Úročnice

2:6
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3
3
3
1
1
0
0
0
0

PŘÍPRAVKA :

okresní soutěž, skupina B
2007
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1.
2.
3.
4.
5.

FK Bílkovice
Sokol Tichonice
FC Křivsoudov
FC GRAFFIN Vlašim B
Sokol Kondrac
Sokol Zdislavice
7. Sokol Trhový Štěpánov
8. Sokol Čechtice
9. Sokol Postupice
10. SK Chocerady
11. SK LEV Načeradec

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

PODZIM

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0

3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

13 : 0
8:3
6:2
4:0
1:1
1:1
2:6
0:4
3:8
0 : 13
00 : 00

1. kolo

Chocerady – Bílkovice

0

Vlašim B – Čechtice
Kondrac – Zdislavice
Křivsoudov – Trhový Štěpánov
Postupice - Tichonice

4
1
6
3

:
:
:
:
:

0
1
2
8

POZOR, ZAČÍNÁME CVIČIT !!!!!
Tělocvičná jednota Chocerady zahajuje 8.10.2007
pravidelná pondělní cvičení v tělocvičně ZŠ.
Žáci 1-3.třídy od 15:00do 16:00 h .
Program : hry,jednoduché tanečky,základy
atletiky,cvičení s náčiním.
Starší žáci od 16:30do 18:00.
Program : míčové hry,atletika,cvičení s náčiním a na
nářadí.
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13

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.)

Není lepidlo jako lepidlo
Pro většinu běžně používaných kancelářských potřeb je ideálním rozpouštědlem
voda. Když už tedy kupujeme fixy, s výjimkou speciálních popisovačů (např. na CD)
vybíráme ty s označením „vodní báze“ nebo „water based“. Také upřednostňujeme
lepidla rozpustná vodou. Zásadně se vyhýbáme těm, která obsahují zdraví škodlivá
organická rozpouštědla (alkoholy, étery, toluen) a máme na vědomí, že speciální
dvousložková, sekundová či kontaktní lepidla jsou zcela nevhodná pro práci dětí.

Voda z kohoutku nad zlato
„A bude se prodávat voda!“ řekl Trautenberk v jedné z krkonošských pohádek a nám
to tehdy před třiceti lety připadlo směšné. „Dobrá voda denně doma,“ znělo o patnáct
let později dennodenně z televize a na ti už jsme si jakž takž přivykli. Doma
z kohoutku nám však zpravidla teče dobrá a nezávadná voda, jejíž kvalitu si můžeme
ověřit rozborem vody, který má její dodavatel k dispozici. Voda natočená z kohoutku
do pěkného skleněného džbánku, chvíli odstátá, aby vyprchal chlór, poslouží
mnohem lépe než nepěkná PET láhev na stole. Cena za džbánek se vrátí dříve, než
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bychom koupili deset takových lahví. Kromě korun z vlastní kapsy tak šetříme i
zbytečně vyrobené obaly (např. 25 prázdných PET lahví o objemu 1,5 litru váží 1 kg.)
a nutnost dopravy balených vod z velké vzdálenosti.
Některé balené vody jsou stáčené z hlubokých vrtů a při jejich pití tak pijeme naši
minulost, místo abychom si tyto vzácné zdroje schovali pro budoucnost.

Zářivka hřeje, zářivka svítí
Zní to jako paradox, ale již z jejího názvu vyplývá, že žárovka více hřeje, než svítí.
Na světlo totiž spotřebuje jen přibližně 8 % dodané energie, zbytek přemění v teplo.
Takže např. v teplých letních měsících je to zcela vyplýtvaná energie. Naprosto
jednoznačný způsob, jak podobnému plýtvání předejít, je používání tzv. úsporných
zářivek. Ty dávají stejný světelný výkon již při čtvrtinové či menší spotřebě. Zkrátka
tolik nehřejí. Mají elektronický předřadník, takže neblikají jako ty klasické a příliš jim
nevadí opakované zapínání a vypínání. Navíc je můžeme koupit i ve žlutém
zabarvení, což je vhodné pro večerní nebo noční práci.

Nejdražší elektřina je z monočlánků
Monočlánky jako zdroje energie jsou energeticky velmi náročným výrobkem – jedna
kilowatthodina stojí až tisíce korun. Navíc, když doslouží, stávají se nebezpečným
odpadem. Jejich použití je tedy oprávněné jen u přístrojů, které nutně potřebujeme
využít, pokud jsme dlouhodobě mimo dosah elektrické sítě. Proto zásadně
používáme přístroje se síťovými adaptéry a pokud není zbytí, využijeme příznivých
vlastností dobíjecích akumulátorů, jaké máme skoro každý z nás ve svém mobilním
telefonu nebo digitálním fotoaparátu. Pro dobíjení však můžeme použít také ten
nejčistší zdroj energie – Slunce. Hitem se tak stávají na elektrické síti nezávislé
sluneční (solární) nabíječky.
Jan Urban, ekoporadce Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim

Přehled akcí v Muzeu Podblanicka – zámek Vlašim
v měsíci říjnu 2007
Otevřeno úterý - neděle 9-12, 13-16 , poslední prohlídka v 11.30 a v 15.30.
4. 10. - 28. 10.

výstava Viktorie Chaloupková obrazy
vernisáž 4. 10. v 17 hodin

9. 10.

18.00

přednáška Příroda a historie Chorvatska a Černé
Hory - RNDr. Pavel Vašák

18. 10.

19.00

koncert

TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ
aneb DVA ŠVAGŘI
Setkání se slavnými melodiemi
Karla Hašlera a Rudolfa Frimla
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V pořadu zazní např.: Tulák, Po starých zámeckých schodech, Vltavo, Vltavo ….,
Podskalák, Muziky, Muziky…, Indiánská píseň lásky, Jediný květ a řada dalších
melodií. Posluchači se seznámí se zajímavými fakty ze života Karla Hašlera
( 31.10.1879 - 21.12.1941, český herec, režisér, kabaretiér, písničkář a libretista,
člen ND v Praze, ředitel, podnikatel a autor písniček,
které získaly výjimečnou popularitu. Působil ve filmu jako scénarista, režisér i
hudební skladatel. Zemřel v koncentračním táboře Mauthausenu.) a Rudolfa Frimla
(2.12.1879 –12.11.1972 , český skladatel, od r.1906 působil v USA, autor zejména
mezinárodních úspěšných operet (Rose-Marie, Král tuláků) s výraznou a líbivou
melodikou).
28. 10.

Den Středočeského kraje
Zámek Vlašim - vstup do celého objektu: akční cena 10 Kč

1. 11. – 25. 11.

výstava

Když jehla a štětec tančí
Jana Petrásková, Ivana Pěnkavová, Dagmar
Hulmáková
(výtvarné a užité umění)
vernisáž 1. 11. v 17 hodin

Změna programu vyhrazena.

CINKEISOVINY

aneb co přinesl život

JSME LIDÉ RŮZNÉ
Byl jsem na svatbě příbuzné. Na hostině jsem ukázal balíček a řekl jsem, ať každý dá
do banku jakýkoli peníz a dá svůj tip, co v něm je. Když to nikdo neuhádne, peníze
připadnou novomanželům.
Jasná věc, ne ? A taky to tak bylo chápáno. Padaly různé hlášky -ošklivý trpaslík,
páté kolo od vozu,šestistrunná motyka, hrubohladká mouka... peníze se vršily a byla
legrace. ( Už nevím,co jsem do balíčku dal, ale kdyby tam byla třeba tužka,přidal
jsem kávovou lžičku, což by nikdo ani náhodou neuhádl.) Vše se blížilo ke konci,
když jsem zaslechl tichý hovor starších manželů.
Ona mu říká - Tak si ještě tipni. Říkal přece - jakýkoli peníz.
A on ke mně - Já bych to ještě zkusil. Můžu ?- Když jsem kývl, řekl - ponožka - a
hodil mi do talíře pár desetníků !!!!!
V duchu jsem zíral. Nepochopili, že jsou na
svatbě, o co jde, a pod vidinou toho balíku peněz podlehli touze je vyhrát. No jó…
Potkal doktora a říká mu : „ Doktore, kdyby vám něco bylo, dojděte si k doktorovi.“
A doktor říká : „ To bych neriskoval.“
Byl na dovolené v Izraeli. Jak je známo, někdy neklidná oblast. Prohlížel si Zeď nářků, významné
místo Židů. V tom mu někdo poklepal na rameno. Otočil se a spatřil místního policajta. Nebyl si
vědom žádného prohřešku, přesto mu trochu zatrnulo. Ale policajt chtěl jen pomoct s ledničkou. A
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tak náš turista se u Zdi nářků potil při přenášení těžší ledničky. Fyzický nářek skryl. Neklidná
oblast ? Někdy ano. A žijí v ní lidé.

MÉ SEZNAMOVÁNÍ S DÍVČÍM TĚLEM

Jako dítko ještě hluboko školou povinné jsem si hrál s vrstevníky. Přišel ke mně kluk a říká –
Hele,támhleta holka nemá kalhotky. Řek jsem jí, ať se rozkročí, že pod ní podlezu. Nemá je. Dej
si taky -.
Přišel jsem k ní a řekl jí, že bych pod ní taky podlez. Stalo se. Rozkročila se a já se pod ní
proplazil. Po břiše !!!!!!!!!

ŽIVOT ZÁKLAD ŠKOLY
Školní výlet zamířil do Přerova nad Labem. Prohlédli si známý skanzen a učitel
povídá : „A teď si dojděte na záchod. Máte na to 5 minut.“
Učitelka namítla : „Do pěti minut ho nenajdou.“
Když se ozval hurónský dětský smích, došlo jí, co řekla za dvojsmysl.

K 1.dubnu 2008 budou Chocerady povýšeny na město. K tomu se zřizuje nové
sídlo Městského úřadu. Moderní, architektonicky skvěle vyvedená vstupní
část již stojí.

foto profesionální rozkdákávač slepic Luďa Prádlo
Ještě pár úderů kladivem a pokud se to nezřítí, potečou do stavby další
miliony.
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TANEČNÍ

KURZY

Poprvé v historii města!!!
V překrásných, historických prostorách
Rytířského sálu na zámku

v Kostelci nad Černými lesy
každý pátek
pro

MLÁDEŽ
18:00-19:45

pro

DOSPĚLÉ
20:00-21:45

Kurzovné 1 700,-/osobu

www.tanecni-skola-Bolero.com
Tel.: 777 946 584
Kristýna Bürgerová, taneční mistrová

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
V sobotu 20. října 2007 proběhne svoz nebezpečného odpadu dle tohoto časového rozvrhu

Obec
Stanoviště
Plánovaný čas přistavení kontejneru
Komorní Hrádek
stanoviště kontejnerů
9:00
Chocerady
křižovatka na Vestec
9:30
Vestec
náves
10:00
Vlkovec
náves
10:30
Vlkovec
Krčma u Žraloka
11:00
Růženín
u vrátnice skláren
11:30
Samechov
u nádraží ČD
12:00
Samechov
náves
12:20
Chocerady
u kostela
14:00
Upozorňujeme občany, že na jednotlivých stanovištích může dojít k časovému posunu.

VEŠKERÉ NÁKLADY ZA ZNEŠKODNĚNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ HRADÍ OBECNÍ ÚŘAD CHOCERADY.
Při svozu je možné odevzdat např. tyto nebezpečné složky: barvy, lepidla, pryskyřice, kdyseliny a hydroxidy, ropné látky,
léky, fotochemikálie, pesticidy, spotřební chemikálie, detergenty a odmašťovače, baterie, akumulátory, pneumatiky, televizory, lednice
zářivky, olejové filtry a zbytky a obaly těchto nebezpečných látek.

OBČANÉ MUSÍ NEBEZPEČNÝ ODPAD ODEVZDAT PRACOVNÍKŮM SVOZOVÉ FIRMY OSOBNĚ !!!
NENÍ PŘÍPUSTNÉ ODKLÁDAT NEBEZPEČNÝ ODPAD NA SVOZOVÉ MÍSTO V NEPŘÍTOMNOSTI SVOZOVÉHO KONTEJNERU !!!

Eva Bubnová v.r., starostka obce

