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Sázava, øeka kdysi všem pøístupná
Sázava, øeka, která se od nepamìti line
krajinou od Žïáru až k Vltavì, kdysi živìjší se splavy, pozdìji spoutaná jezy, dnes
ještì ochuzená o èást vody z pøítoku
Želivky a tím pádem trochu línìjší, spolu s
vlivem zmìn klimatu a také lidským pøièinìním ponìkud ménì èistá, nicménì
stále krásná, životadárná a neodmyslitelnì patøící také k naší obci. Neblahými
vlivy pak pøetváøí své pobøeží a bohužel
také a stále èastìji pøináší nevítané
povodnì. Po staletí dává pøíležitost k obživì, pøispívá k rozvoji a od nepamìti láká
množství výletníkù, sportovcù, krajináøù a
v neposlední øadì rybáøù. Kdysi všem pøístupná stává se však v blízkosti aglomerací pøístupná ménì a ménì v místech,
na kterých až donedávna dávala pøíležitost a možnost všestranného využití.
R ybáøské právo zaruèující vstup svým
èlenùm na pobøežní pozemky nedává
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PODÌKOVÁNÍ
Sociální komise Obecního úøadu
Chocerady dìkuje ZŠ a MŠ Chocerady
za pìknì pøipravený kulturní program
dìtí pod vedením pí uèitelek, mažoretkám Smetankám, Janu Beránkovi a
Magdì Mìkotové za hudební a pìvecké
vystoupení na akci „Odpoledne pro seniory“. Podìkování patøí i OVJ Komenský
za bezplatný pronájem sálu.
Helena Jirsová a Libuše Kocábková
Pozn. Starostka obce dìkuje pí Drožové
za opravdu milé podìkování, které s jejím
souhlasem zveøejòujeme:

www.chocerady.cz
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právo vstupu další veøejnosti. Stává se
tak precedentem z hlediska souèasné
legislativy a postojem zainteresovaných
orgánù umožnit pøístup všem k vodì v
místech, která byla až do nedávné
minulosti samozøejmostí. Je velikou
škodou, že také postojem majitelù
pøíslušných pozemkù se stává zejména
areál hotelu Ostende a jezu prakticky
nemožným ke vždy nejvíce vyhledávanému zpùsobu využití ke koupání,
které víc než co jiného charakterizovalo
Chocerady jako letovisko.
Ing. Ivo Koøínek

Pøístup k øece
V poslední dobì se výraznì zmìnil
vzhled i využití nìkterých pobøežních luk.
Jejich majitelé si pùvodní louky upravili
jako pokraèování svých zahrad. V souvislosti s tím došlo ke sporùm s rybáøi, kteøí
dlouhá léta byli zvyklí procházet pøes
louky k vodì a využívat øíèní bøeh ke své
èinnosti.
Místní spolek rybáøù posléze podal ke
Krajskému úøadu Støedoèeského kraje
stížnost a žádost o ujasnìní situace.
Krajský úøad jednoznaènì potvrdil právo
rybáøù na pøístup ke bøehu, a to i na soukromých pozemcích. Tuto problematiku
øeší zákon è. 99/2004 Sb. o rybáøství (§11
odst. 8): „Uživatel rybáøského revíru,
rybáøský hospodáø a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybáøská stráž
mohou pøi výkonu rybáøského práva vstu-

povat na pobøežní pozemky, pokud na nì
není vstup zakázán z dùvodù obecného
zájmu, jsou však povinni nahradit škodu,
kterou pøi tom zpùsobí.“
R ybáøi mohou tedy i nadále procházet
po bøehu a využívat ho, mìli by se však pøi
své èinnosti chovat ohleduplnì, nezanechávat na bøehu odpadky apod., aby
nedocházelo ke zbyteèným konfliktùm.
Na druhé stranì, majitelé pobøežních
pozemkù by nemìli zámìrnì budovat pøekážky bránící pøístupu k vodì. Pøípadné
stavby plotù na loukách, které se nacházejí v nezastavitelném území, by ostatnì
byly v rozporu s územním plánem.
Soukromé pozemky lze v tìchto pøípadech oznaèit pouze symbolicky, napø.
ohradníkem.
Klára Rùžièková

Vážená paní starostko,
chtìla bych podìkovat Vám a všem
Vašim spolupracovníkùm obecního úøadu za organizaci a pìknou pøípravu pøátelského posezení pro nás seniory dne
14. 3. 2008.
Za pìkný program je tøeba pochválit
naše nejmenší dìti z mateøské školy,
základní školy a pìkné cvièení místních
mažoretek Smetanek.
Že se všem toto posezení líbilo, svìdèí
i velká úèast seniorù a dobrá zábava, ke
které pøispìli i hudebníci.
Vìøím, že toto setkání seniorù nebylo
poslední. Rádi se zúèastníme nìjaké
odborné pøednášky nebo kulturní akce
poøádané v obci, nebo autobusového

zájezdu na nìjakou výstavu.
Ještì jednou podìkování Vám všem za
pìkné odpoledne.
V Choceradech dne 17. 3. 2008
V. Drožová, Dolní Lipská 145
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Milí fanoušci mažoretek
Tak jsme se rozhodly, že se vám opìt
ozveme, jak pokraèuje naše cesta ke
hvìzdám…
N ejprve bychom moc chtìly podìkovat
za penìžní dary od obce Chocerady a od
rodiny Jeništových. Doufáme, že vás
nezklameme, a budeme se snažit o samé
skvìlé výsledky.
Po dlouhých pøípravách a nìkolikahodinových trénincích jsme se s novou
sestavou ukázaly na maškarním plese
pro dospìlé a pozdìji i na spoleèenském
dnu pro seniory. Mìly jsme na sobì naše
nové kostýmy v èervenobílé variaci. A že
nám to slušelo! Po skonèení našeho

vystoupení na spoleèenském dni jsme
mìly malý rozhovor, kde jsme vám povìdìly vše o naší „mažore•ácké“ skupinì a
také jsme vás seznámily s naší cestou do
Kolína na soutìž, kam se chystáme v kvìtnu. Rozhodly jsme se pro složitou choreografii a zajímavou skladbu. Doufáme, že
na soutìži zazáøíme, a že nám budete
držet palce. V kvìtnu se také nìkolik
mažoretek chystá do Maïarska, kde je
èeká spoleèné vystoupení s mažoretkami
ze Rtynì v Podkrkonoší, se kterými pilnì
nìkolik let pochodovala naše vedoucí,
které nikdo neøekne jinak než Pája. Snad
se nám vystoupení podaøí a vrátíme se

všechny zdravé a s novými nápady na
zlepšení našich vystoupení.
A jaké že jsou naše plány do léta?
Pøipravujeme s fotbalisty z Chocerad spoleèné soustøedìní, protože to loòské se
všem líbilo a bylo opravdu vydaøené
nejen díky skvìlému kolektivu, který se
sešel, ale i díky poèasí a hezkému ubytování. Snad se nám vydaøí i to letošní.
Doufáme, že bude tento rok stejnì
úspìšný jako ten loòský, možná i lepší.
Vaše mažoretky Smetanky

Oprava

MAŠKARNÍ PLES 2008
Rok se s rokem sešel a nastala opìt plesová sezóna. Ta se nevyhnula
ani naší obci, a tak se na sále místní
Sokolovny konal tradièní maškarní ples.
Jeho poøadatelé, Obèanské sdružení
Apfel Company a Sportklub Chocerady,
ho pojali ve stylu minulého režimu a
vzhledem k datu konání 8. bøezna zejména oslavy MDŽ. Nechybìly vlajky
našich východních sousedù, nástìnky
ani transparenty a na vše z portrétù dohlíželi Vladimír Iljiè Lenin a Gustav Husák. U
vchodu pøivítal návštìvníky plesu pøíslušník Lidových milicí a u baru obsluhovaly 3
pohledné svazaèky, èlenky Brigády socialistické práce Petry Š. Aby bylo naplnìno heslo z plakátu Dárek k MDŽ dostala
každá z pøítomných žen a dívek kytièku,
nìco sladkého a políbení.
M asek se letos sešlo opravdu hodnì,
asi nejvíc za poslední dobu, dovolím si
úèast pøirovnat k Masopustùm poøádaným na zaèátku devadesátých let.
Nemohu nezmínit výbornou partu z
Ondøejova, která v kostýmech z dob
Rakousko - Uherska po svém pøíchodu
naprosto ovládla parket a po zásluze získala i cenu za nejlepší masku. Doufám,
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že jim dort chutnal! Až do brzkých ranních
hodin hrála všem pøítomným k tanci i
poslechu benešovská skupina s tajuplným názvem MP6, za kterým se skrývá
èást známého bigbandu Pacholata Malá
Pacholata v 6-ti. Nechybìla ani obligátní
tombola, èítající pøes 200 cen, takže se
na sále asi nenašel nikdo, kdo by nic nevyhrál.
Na závìr si dovolím podìkovat všem,
kteøí se na poøádání této akce podíleli, ať•
finanènì, materiálnì, lidsky a nebo prostì
jen tím, že pøišli. Mùj dík patøí zejména OÚ
Chocerady a níže uvedeným sponzorùm.
Pokud jsem na nìkoho zapomnìl, tak se
mu velmi omlouvám.
Sponzoøi „Maškarního plesu 2008“:
Václav Kouba - VodaK, Jiøí Jeništa,
Bürgelovi - Veèerka, Karel Karel,
Vítìzslav Pojezný, Richard, Michal
Parbus, Milan Kocábek, p. Honzík Penzion „U 2 èápù“, Marek Janoušek,
Šmídovi, Jaroslav Mlèoušek, Serbusovi Potraviny, Smolíkovi, Smolíkovi ml.,
Ivana Nováková - Smíšené zboží,
Pospíšilovi, Martin Døízhal.
Martin Døízhal

V èlánku Za MUDr. Musilem zveøejnìném v minulém èísle Choceradského
zpravodaje je uveden chybný údaj týkající se letopoètu úmrtí Vl. Ollmannové.
Správným rokem úmrtí je rok 1935 ve
stáøí 38 let. Omlouvám se všem ètenáøùm, potažmo pamìtníkùm.
Ing. Ivo Koøínek

Kurz plavání
Od 2 5.2. probíhá pro žáky 2.,3. tøídy ZŠ
a pøedškolní dìti MŠ kurz plavání. Každé
pondìlí až do 5.5. jezdí 44 žákù do plaveckého stadiónu do Benešova. Uèí se
plavat, nebát se vody a chování u vody
pod odborným vedením lektorek plavecké školy. Dìtem pøi výcviku pomáhají
odstraòovat strach rùzné zajímavé
barevné pomùcky. Výcvik probíhá i formou her. Dìti jsou rozdìleny do ètyø
výkonnostních skupin. Pøi výcviku pomáhají s dozorem tøídní uèitelky MS a ZŠ.

www.chocerady.cz
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Pøedstavení pro dìti

Vystoupení dìtí MŠ a ZŠ
Dìti MŠ a I. stupnì ZŠ se podílely svým
vystoupením na velmi pìkném setkání
dùchodcù, které poøádal OÚ Chocerady
14.3. v Sokolovnì v Choceradech.
17.4. pøedvedou dìti svùj program pøi vítání obèánkù.

Divadlo Kocábka zve dìti do choceradské Sokolovny na pøedstavení „ÏULÍIK A
KOKOLÁÈ“. O dvou tak trochu potrhlících, jejichž spoleèné cesty nejsou pøímé.
Hraje se v nedìli 27. dubna od 15.00
hodin a 6 vteøin.

Národní Muzeum
Karnevalové veselí
Tradièní karnevalové veselí užil\ dìti
15.3. v Sokolovnì.

Velikonoèní peèivo

Bruslení
Pro velký úspìch vyjeli žáci II. stupnì
opìt bruslit 18.3. Akce se zúèastnilo 48
dívek a chlapcù. Plnì využili dvou hodin
ke zdokonalení bruslaøské techniky.

Žáci 3. tøídy se vypravili do Vlašimi do
EKO centra. Tady se seznamovali s tradicemi velikonoèních svátkù formou her. Z
pøipraveného tìsta si každé dítì vytvoøilo
"jidáše", známé velikonoèní peèivo, které
si odneslo domù.

Dar pro MŠ a ŠD
Pa ní Marie Sobotková darovala pro MŠ
a ŠD papíry, pastelky a omalovánky pro
výtvarnou výchovu.
Dìkujeme.

Další pondìlí se vstupem zdarma využili žáci 9. tøídy k návštìvì Národního
muzea. 7.4. odjeli ráno v 6.48 z Chocerad. V muzeu navštívili expozici mineralogie, paleontologie a antropologie. Spojili
teoretické poznatky získané v hodinách
pøírodopisu s praktickými ukázkami. Využili i nabídky k prohlídce koster dinosaurù.
Prošli v centru Prahy i pražská knihkupectví. I tentokrát platilo, že bez návštìvy
v McDonald´s nelze z Prahy odjet.

Divadelní pøedstavení
KMD shlédl 11.3. v Divadle Pod Palmovkou divadelní pøedstavení „Ještì jednou, profesore“.
Poslední letošní pøedstavení se uskuteèní 20.5. v divadle Rokoko.Èlenové
uvidí „Rychlé šípy“.

Pøíspìvky nejen ze školních lavic pøipravila Miroslava Cinkeisová

Významná životní jubilea bøezen, duben 2008
Se souhlasem jubilantù uvádíme významná životní
výroèí našich spoluobèanù

Noví obèánci obce Chocerady

Bøezen 2008

Ondøej Košťál, Chocerady 5
Vít Dušek, Chocerady 81
Michaela Císaøová, Chocerady 346
Josef Tušek, Chocerady 55
Ondøej Dušek, Chocerady 347
Matyáš Veverka, Chocerady 183

Bártík Vladimír, Samechov
Bartáková Helena, Vlkovec
Hoøejší Hana, Chocerady
Hlaváè Miloš, Vlkovec
Neradová Božena, Chocerady
Mudøíková Rùžena

80 let
75 let
80 let
70 let
93 let
65 let

Všem novým obèánkùm naší obce
pøejeme šťastný vstup do života.

Duben 2008

Øejhová Helena, Vlkovec
Barešová Jarmila, Vestec
Švejdová Zdeòka, Samechov
Øíhová Jaroslava, Chocerady

90 let
80 let
92 let
60 let

Slavnostní vítání se uskuteènilo
17. 4. 2008 v sále Lesovny
na Komorním Hrádku.

Všem oslavencùm pøejeme
hodnì zdraví, štìstí a osobní spokojenosti
Obecní úøad Chocerady

www.chocerady.cz
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VÝROÈNÍ SCHÙZE ZASTUPITELSTVA OBCE CHOCERADY
Vážení spoluobèané,
vzhledem k tomu, že na Výroèní schùzi
zastupitelstva obce dne 25.2.2008 nebyla úèast vìtšiny obèanù, dovoluji si Vám
pøedložit souhrnnou zprávu o naší èinnosti v roce 2007 a výhled na rok 2008
tak, jak byla pøednesena v sále Sokolov
ny.
Starostka obce
Vážené dámy, vážení pánové,
vítám Vás dnes jménem svým, pí místostarostky i jménem zastupitelstva obce na
výroèní schùzi, kde jsme se sešli, abychom zhodnotili èinnost obecního úøadu a
zastupitelstva obce za uplynulý rok 2007
a souèasnì Vám pøedložili plány na realizaci dalších prací a èinnosti v roce 2008.
Úvodem bych Vás ještì ráda seznámila s
programem dnešní schùze:
1. Zhodnocení uplynulého roku 2007 a
plán èinnosti na rok 2008
2. Podané žádosti o dotace v roce 2007 a
jejich úspìšnost, zatím pøedpokládané
žádosti o dotace v roce 2008 - pí místostarostka
3. Zpráva pøedsedkynì finanèního výboru za rok 2007- Mgr. Ta•ána Vycpálková
4. Zpráva pøedsedy kontrolního výboru a
pøestupkové komise - Mgr. Martin Smetana
5. Zpráva pøedsedkynì sociální a kulturní
komise- pí Helena Jirsová
6. Zpráva pøedsedy komise životního prostøedí - p. Josef Nepraš
7. Diskuse, ve které uvítáme Vaše dotazy,
podnìty èi námìty na další vylepšení
našeho spoleèného soužití
Zhodnocení roku 2007
Koncem roku 2006 a zaèátkem roku 2007
jsme spolu s pí místostarostkou mapovaly hodnì rùznorodou problematiku práce
na obecním úøadì a postupnì spolu se
zastupiteli obce pøipravovaly realizaci investièních i neinvestièních akcí pro daný
rok. Proto bych teï ráda zrevidovala uplynulé období a pøipomnìla postupnì jednotlivé èinnosti a provedené práce:
- vzhledem k tomu, že obecní úøad
dostal hned pøi našem nástupu do nového volebního období pokutu od Inspekce
životního prostøedí za nevyhovující provoz èistièky pod školou, bylo prvotním úkolem provést výmìnu nìkterých technologií a uvést èistièku do trvalého provozu.
Kolaudace úspìšnì probìhla v srpnu
minulého roku a je pøedpoklad jejího již
bezchybného provozu pro další období.
Jak všichni víte, k 1.1. 2008 byla èistièka
odpadních vod pøedána Vodohospodáøské spoleènosti Benešov k odbornému provozu, na který nemìl Obecní úøad
vzhledem k nároèným požadavkùm odboru životního prostøedí Benešov personální ani odbornou zpùsobilost
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- dalším úkolem bylo zajištìní úpravny
dusiènanù pro vodojem v Horním
Samechovì, kdy k 1.2.2008 konèila tøíletá výjimka také odboru životního prostøedí Benešov. Úpravna dusiènanù byla realizována, v prosinci minulého roku probìhla úspìšnì kolaudace a v souèasné
dobì je již celé zaøízení ve zkušebním provozu
Za obì tyto akce provedl obecní úøad finanèní úhradu ve výši 1 mil. Kè.
- další vìtší investièní akcí byla po odsouhlasení zastupitelstvem obce oprava vytipovaných místních komunikací, tj.
Horní Lipská, ul. k pí Slivanské, ulice Nad
Høbitovem, U køížku a ke høišti. V prùbìhu
letních mìsícù byly opravy provedeny a
finanèní úhrada byla ve výši 1,8 mil
- jednou z dalších nároèných akcí, na kterou byla získána dotace od spoleènosti
ÈEZ, bylo vybudování dìtského høištì u
školy, o kterém bude hovoøit podrobnìji pí
místostarostka, a jeho koneèná realizace
by mìla být na jaøe letošního roku
- èásteènì z dotace byla provedena i
úprava parku pøed kostelem a vybudování nového chodníku pøed poštou, i o
tomto bude podrobnìji hovoøit pí místostarostka
- z tìch drobnìjších akcí, které byly realizovány, uvádím napø. vybudování parkovištì pøed obecním úøadem, kdy byla využita nepoužívaná travnatá plocha. K tomuto kroku jsme pøistoupili zvláštì proto, že
byl velký nedostatek parkovacích míst
pro maminky s dìtmi, které navštìvují
MŠ, a též pro pracovníky a návštìvníky
obecního úøadu. Dále byl na žádost obèanù Komorního Hrádku proveden zdravotní a bezpeèností øez stromù v aleji,
kudy dennì chodí dìti do školy a obyvatelé K. Hrádku do práce, do Chocerad nebo
na autobusovou zastávku, a bohužel stáøí
stromù, èásteènì suché vìtve nebo i celé
stromy byly pro tyto obyvatele velmi
nebezpeèné. V prùbìhu celého roku jsme
se snažili neustále èistit prostory obce,
zvláštì pak vlakovou a autobusovou
zastávku, které jsou pro mne z nepochopitelných dùvodù každý týden zaneseny
odpadky, pøestože zde byly umístìny
odpadkové koše, opraveny lavièky a zhotoveny lavièky do otevøené èekárny a
stále se snažíme o zpøíjemnìní tohoto
prostøedí. Dále jsou provádìny prùbìžné
opravy veøejného osvìtlení v celé obci,
kdy èasto dochází k poruchám již stáøím
stožárù, ale velice èasto je to i jejich znièení a poškození
- v prùbìhu roku 2007 byly též zpracovány projekty, napø. na zateplení zdravotního støediska, školy, energetický audit
školy a zdravotního støediska, které jsou
nutné pro podání žádostí o dotace, více
opìt pí místostarostka

- jednou z dùležitých informací je pro Vás
urèitì i hospodaøení obce. Vzhledem k
tomu, že rozpoèet obce je projednáván
na zastupitelstvu obce, zveøejòován na
vývìskách, øeknu k této problematice velice krátkou informaci:
Pøíjmy obce v roce 2007 èinily
17.400.000,- Kè.
Výdaje 15.800.000,- Kè, to jednoduše
znamená, že rozpoèet loòského roku byl
ukonèen se ziskem. Po pøiètení tohoto
zisku k zisku z roku 2006 má obecní úøad
uspoøené dobré finanèní prostøedky na
spolufinancování dotaèních programù
nebo na pøípadné financování havarijních
stavù obecního majetku. Je zde pøítomna
úèetní obecního úøadu pí Kofroòová, tak
je možné vznést pøípadné dotazy na
finanèní prostøedky obce a jejich èerpání
v rámci bodu diskuse
Dále pøecházíme k bodu o pøehledu poøádaných kulturních a spoleèenských akcí
v prùbìhu roku 2007, které poøádal obecní úøad, nebo podporoval jejich realizaci:
- Maškarní ples, který poøádalo Obèanské sdružení Apfel Company za finanèní
podpory obecního úøadu
- Den Zemì, velice úspìšná akce, kdy se
zlikvidovalo 5 nelegálních skládek a
odvezlo 5 kontejnerù odpadu
- Pálení èarodìjnic - spoleèná akce Obecního úøadu Chocerady a Hvìzdonice
- Pohádkový les - akce pro nejmenší s
velkou úèastí dìtí i rodièù, která byla poøádána ve spolupráci s dobrovolníky z øad
rodièù
- Staroèeské máje - opìt akce Obèanského sdružení Apfel Company, finanènì
podporováno obecním úøadem
- Den dìtí, poøádaný fotbalovým klubem
SK Chocerady za finanèní podpory obecního úøadu, vzhledem k atraktivnímu programu a velké propagaci v tisku a dalších
mediích, úèast dìtí, rodièù byla nad oèekávání obrovská
- Divadélko pro nejmenší „Kouzelná
hùlka“ - v plném sále sokolovny atmosféra s malými dìtmi skvìlá
- Cesta kolem svìta - opìt moc hezká
akce pro starší dìti, ale i ti malí se bavili
skvìle, poøádal obecní úøad spolu s TJ
Sokol
- Zdobení vánoèního stromu pøed kostelem - akce obecního úøadu, kterou
bychom chtìli opakovat každý rok, abychom se všichni v klidu pøed vánoèním
shonem sešli a trochu si popovídali
- Mikulášs ká besídka pro dìti
- Vánoèní koncert v prùbìhu svátkù
vánoèních a i tuto tradici bychom rádi v
obci zavedli
- Silvestrovské bruslení
- Soutìž o nejkrásnìjší vánoèní výzdobu
V neposlední øadì nesmíme zapomenout
na další obnovenou akci, a tou je Vítání
obèánkù, díky vstøícnosti vedení vojen-
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informace
VÝROÈNÍ SCHÙZE ZASTUPITELSTVA OBCE CHOCERADY
ského zaøízení Komorního Hrádku byla
tato spoleèenská akce na jaøe a na podzim ve velmi krásném prostøedí nejen za
úèasti rodièù s dìtmi, ale i rodinných pøíslušníkù.
Dále obecní úøad obnovil pravidelné vydávání Choceradského zpravodaje, abychom Vás mohli seznamovat s novinkami
a aktualitami obce a dalšími zajímavými
informacemi.
Tak toto bylo v krátkosti vše k minulému
roku a nyní bych chtìla nastínit plánované akce na letošní rok:
- jednou z velkých akcí, která svým zpùsobem ochromí život v obci, je oprava
propustku Oborského potoka, která
byla již plánována Støedoèeským krajem,
jako investorem a majitelem komunikace
v loòském roce. Akce je financována z prostøedkù Støedoèeského kraje a obec
mùže jen málo do této akce zasahovat (vysvìtlení, jak to bylo loni s výbìrovým øízením a informacemi z Kraje). Pøesto se snažíme již od zaèátku letošního roku stanovit s dodavatelem závazný termín na
duben s tím, že souèasnì s provedenou
uzávìrou bude realizována oprava vodovodního øádu pod mostem, oprava železnièního pøejezdu Èeskými drahami, oprava dešťové kanalizace nad nádražím a je
pøislíbeno položení nového povrchu na silnici od pøejezdu k odboèce na Komorní
Hrádek a Vlkovec
- dále bychom rádi pokraèovali v opravì
místních komunikací a veøejného
osvìtlení, kde byly vytipovány havarijní
úseky, a souèasnì bude žádáno o dotaci
na prodloužení dalšího veøejného osvìtlení v obci v ulici Ke Mlýnu, podél
Moutfieldu k bývalé vinárnì U Maškù a v
nové zástavbì vedle školy, více pí místostarostka
- po dohodì s Èeskými drahami, které
nemají finanèní prostøedky na opravu
železnièních zastávek, bychom rádi provedli základní opravu budovy a vymalování
- realizaci 5. etapy kanalizace v lokalitì
U Mlýna
- zastøešení èistièky pod školou, které
mìlo být už realizováno v uplynulém
období pøed novou rodinnou výstavbou
nad èistièkou
- úprava prostøedí kolem kontejnerù na
tøídìný odpad
Vzhledem k nedoøešené stále se opakující otázce obèanù o možnosti provozování
Internetu bezdrátovým pøenosem jsme
vstoupili do jednání s vedením vojenského zaøízení Komorní Hrádek o možnosti
umístìní pøijímací antény do jejich areálu,
a tím by se zajistilo pokrytí pro celé
Chocerady, zatím ne pøilehlé obce
Vestec, Vlkovec a Samechov, to by se
øešilo až v 2. etapì dle technických možností.
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Další službou, kterou bychom rádi zajistili
pro naše seniory, je možnost využívání
peèovatelské služby. Prùzkum zájmu je
zveøejnìn v prvním èísle nového Zpravodaje. Když už hovoøím o Zpravodaji,
další kladnou informací pro Vás je, že
zastupitelstvo obce odsouhlasilo pro
obèany bezplatné vydávání tohoto èasopisu, každý obèan bude tento èasopis
dostávat pøímo do poštovní schránky a
zmìnou je též, že toto periodikum bude
vycházet vždy jednou za dva mìsíce.
První èíslo Vám bude doruèeno bìhem
tohoto týdne.
Zároveò zaèínáme jednat o možnosti
obnovit ordinaci dìtského lékaøe,
zatím zjiš•ujeme potøebné informace a s
výsledkem budete seznámeni prostøednictvím Zpravodaje.
O dalších akcích, které se budou odvíjet
od vyhlášených dotaèních programù, Vás
bude informovat následnì pí místostarostka.
Na závìr bych chtìla podìkovat za skvìlou spolupráci pí místostarostce, celému
zastupitelstvu obce a všem spolupracovníkùm, dále opravdu velké podìkování
všem, kteøí obci pomáhají, a to jednotlivcùm i obèanským sdružením a spolkùm,
pøi poøádání akcí pro dìti, spoleèenských
akcí nebo vydávání Zpravodaje. Úmyslnì
nikoho nejmenuji, protože by mne mrzelo, kdybych na nìkoho zapomnìla. Ještì
jednou díky a budu se moc tìšit na další
spolupráci i v letošním roce.
Nyní bych požádala pí místostarostku o
informaci k vyhlášeným dotaèním programùm v loòském roce a výhled do roku
2008.
POV 2007 Støedoèeský kraj - žádost o
dotaci 200.000,- Kè , obec obdržela
121.000,- Kè, byla podána na opravu dlažby pøed kostelem, vzhledem k tomu, že
nebylo možné zajistit dodavatele a
finanèní nabídky byly pøíliš vysoké, byly
finanèní prostøedky použity na realizaci
parku a chodníku k poštì, park bude
dokonèen na jaøe 2008.
Obecní úøad dofinancoval akci prostøedky ve výši 340.000,- Kè.
Dìtské høištì ÈEZ, žádost byla podána
ve výši 1.300.000,- Kè, obec obdržela
1.100.000,- Kè, høištì bude otevøeno na
jaøe 2008.
Knihovna 2007 - žádost o 200.000,- Kè,
obec obdržela 60.000,- Kè na nábytek do
knihovny. Realizace byla dokonèena v
øíjnu 2007. Obec dofinancovala tuto akci
6.000,- Kè
Tùnì, obec obdržela 100% dotaci na
vybudování tùní v Oboøe v hodnotì
45.000,- Kè. Realizace byla dokonèena
øíjen 2007.

Obec podala žádost o 1 milion Kè na realizaci kopie sochy Jana Nepomuckého,
žádost byla zamítnuta.
Obec podala žádost o 100.000,- Kè na
opravu Zvonièky ve Vlkovci, žádost
byla zamítnuta.
Knihovna 2008 - obec podala žádost na
200.000,- Kè, na nové poèítaèové vybavení a osvìtlení v knihovnì.
Povinné financování této akce je 20.000,Kè.
POV 2008 - obec podala žádost o
200.000,- Kè na dobudování osvìtlení na
komunikacích Za Školou, Ke Mlýnu, k
bývalé restauraci u Maškù.
Financování: dotace je 50% dotace, 50%
obecní úøad.
POV 2008 - za svazek obcí Malé Posázaví byla podána žádost o 500.000,- Kè na
zahradní techniku.
Financování: dotace je 50% dotace, 50%
obecní úøad.
EU-OP Životní prostøedí, obec podala
žádost o 18 milionù Kè na zateplení budovy základní školy.
Financování: 90% dotace, 10% obecní
úøad.
Vyhlášené dotace, o které budeme žádat:
Støedoèeský kraj - podání žádosti o prostøedky na dofinancování zateplení
budovy základní školy (10% z velké
dotace, kterou musí obec dofinancovat),
žádost bude podána na maximální možnou èástku 1,5 milionu Kè. Žádost musí
být podána do 30.4.2008.
Financování: 90% dotace, 10% obecní
úøad.
Støedoèeský kraj podání žádosti na realizaci kanalizace U Mlýna a Duškù,
žádost bude podána na maximální možnou èástku 1,5 milionu Kè. Žádost musí
být podána do 30.4.2008.
Financování:70% dotace, 30% obecní
úøad.
ROP Rekonstrukce vybavení základní
školy, oprava topení, výmìna osvìtlení,
výmìna interiérových dveøí, výmìna šaten. Žádost musí být podána do 5.5.
2008.
Obecní úøad pøipravuje podklady k dalším
možným dotacím, které budou pravdìpodobnì v tomto roce vyhlášeny:
Odbahnìní a rekonstrukce hráze rybníka
OPŽP
Sanace svahu, Dolní Lipská OPŽP
Vlkovecký potok, protipovodòová opatøení OPŽP
Kanalizace ulice u léèebny a za høištìm a
ÈOV pod Mountfieldem
Zateplení budovy støediska
Obnova remízù
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Myslivecké sdružení OSTØÍŽ Chocerady
TROCHU Z HISTORIE A SOUÈASNOSTI - èást druhá
J edna z dalších významných èinností
Mysliveckého sdružení je vysazování
stromkù, keøù a zøizování tzv. remízkù
jako krytu pro zvìø, protože v poslední
dobì tato místa z pøírody mizí. Jedna z
dùležitých èinností ke zvyšování úživnosti honitby je, se souhlasem majitelù
pozemkù, zøizování tzv. mysliveckých
políèek pro zvìø. Tato políèka jsou oseta
atraktivními plodinami a zvìøí navštìvována, zejména v dobì nouze a pomáhají
tak zvìø odlákat od zemìdìlských ploch a
snižovat tak na nich škody. V souèasné
dobì pùsobí nejvìtší škody na zemìdìlských plodinách zvìø èerná divoèáci a v
lesích èásteènì zvìø srnèí. Další významnou èinností èlenù Mysliveckého sdružení, vyplývajících ze zákona, je chov lovecky upotøebitelných psù, podle druhù
zvìøe v honitbì. V Mysliveckém sdružení
jsou ohaøi, honièi, slídièi a norníci.
Veškeré náklady na zajištìní èinnosti
Mysliveckého sdružení: nákup krmiv, léèiv, soli, nafty, materiálu, nájemné za honitbu, náklady na psy, jejich výcvik a další si
èlenové hradí z vlastních prostøedkù, získaných pøedevším brigádní èinností, prodejem zvìøiny a každoroèním finanèním
pøíspìvkem každého èlena. Aktivita a èinnost jednotlivých èlenù Mysliveckého
sdružení je hodnocena a odmìòována.
V honitbì Mysliveckého sdružení Ostøíž
Chocerady se v souèasné dobì loví tyto
druhy zvìøe: èerná divoèáci, srnèí, kachny a zákonem povolená škodná, tj. lišky a
kuny. V minulých letech bylo umìlým
odchovem, za vysokých finanèních
nákladù, vypuštìno do honitby asi 1.000
bažantù. Pøesto se bažanti i zajíci již nìkolik let neloví pro nízké stavy, zpùsobené
nikoliv vystøílením (minimální stavy se
musí ponechat), ale na základì pùsobení

nepøíznivých civilizaèních vlivù, napø.: pøemnožení celoroènì chránìní jestøábi,
èerná zvìø, která snižuje pøírùstky srnèat,
zajícù a nièí hnízda pernaté zvìøe, automobilový provoz, dále rušení zvìøe aktivní rekreaèní èinností a pohybem neukáznìných návštìvníkù v pøírodì, kdy zejména volnì pobíhající psi zvìø štvou a ruší již
i svým pachem. Mnoho lidí si ani neuvìdomuje, jak mùže být èerná zvìø nebezpeèná. Poranìná èerná zvìø nebo bachynì se selaty, je-li vyrušena, napadne rušitele, a• je to èlovìk nebo pes, a mùže dojít
k vážnému poranìní. Každoroènì se takovéto pøípady stávají houbaøùm, sbìraèùm plodù i honcùm a psùm pøi naháòkách. I v našem Mysliveckém sdružení
byli již nìkolikrát myslivci a psi napadeni
èernou zvìøí. Ke zranìní došlo jen u psù.
Myslivost je ušlechtilá èinnost, nároèná
na specifické odborné znalosti každého
jednotlivce. Nemá nic spoleèného s tzv.
také myslivci - sváteèními støelci, kteøí o
co ménì jsou myslivci, o to více o sobì
nechávají slyšet a kazí dobré jméno

èeské myslivosti. V dnešní vysoce komerèní spoleènosti mají dobré podmínky
pro svoji prezentaci. Zajímá je pouze trofej a nemají nejmenší pøedstavu o péèi o
honitby a zvìø. O to se pøedevším starají
myslivecká sdružení a spolky, Lesy ÈR,
Vojenské statky a lesy i soukromé honitby, které se snaží svojí každodenní prací
v honitbách, zlepšováním životního prostøedí a péèí o zvìø, uchovat v souèasném složitém svìtì co nejvíce živoèišných druhù pro pøíští generace.
V budoucnu chce Myslivecké sdružení
Ostøíž Chocerady i nadále úzce spolupracovat s Obecním úøadem v Choceradech
a Honebním spoleèenstvem Chocerady.
Mysl ivecké sdružení Ostøíž Chocerady
se za výsledky èinnosti na úseku rozvoje
myslivosti nemusí stydìt a všem obìtavým èlenùm patøí podìkování za jejich
práci. Nebýt lásky k pøírodì a myslivosti,
nemohli by tuto èasovì i finanènì nároènou èinnost vykonávat.
Myslivosti zdar!
Zdenìk Klika st.
Starosta Honebního spoleèenstva
a èlen Mysliveckého sdružení
Ostøíž Chocerady

Støelnice Vráž - oznámení termínù již známých a vìtších akcí
Letošní rok je neobvyklý v poøádání støeleckých soutìží, neboť nejvìtší a nerozsáhlejší akce, což je Grand Prix Prague v
loveckém parcouru, se koná na Vráži 17.
a 18.5.2008. Tento svìtový ohlas pro Èeskou republiku vznikl právì z tréninkù a
soutìží na naší støelnici ve Vráži. Zároveò
s touto akcí v uvedené dny bude probíhat
soutìž, která je souèástí našeho poháru v
parcourové støelbì Mistrovství ÈR 2008.
Máme opìt možnost uspoøádat soutìž
tohoto významu a tak vìøíme, že obèané
budou respektovat ve dnech 17. a 18.5
2008 uzavøení èásti údolí pod Komorním
Hrádkem, Skøivánek, a strpí hlukové zatížení. Pøedpokládáme úèast cca 150 nejlepších støelcù z naší republiky.
Z dalších vìtších soutìží bude poøádá-
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no cca 7 závodù, z nichž se nìkteré zapoèítávají do èeského poháru: 19.-20.4.,
8.6., 11.-12.10.2008.
Všechny další akce budou umístìny do
nejbližšího okolí hájenky Vráž, se smìrem støelby do boèního údolí, kde by mìlo
dojít ke snížení hlukového zatížení.
Tréninkové støílení v maximální míøe pøesouváme na všední dny a to nejdéle do 18
hodin.
Støelnice a její provoz je povolen rozhodnutím policie ÈR OO Benešov èj. ORBN802/ZBR.1999.
Pøíjezdové komunikace, cesty a stezky
budou oznaèeny cedulemi upozoròujícími, že v dobì støelby je do vyhrazeného
prostoru vstup zakázán „Støelnice. Zákaz
vstupu“ a prostor støelby bude ještì po

obvodu oznaèen èervenobílou páskou.
Prosíme obèany, aby nenièili zabezpeèovací prvky støelnice. Vìøíme, že povìtrnostní a rozptylové podmínky nenakumulují hluk do jedné lokality a nebudou obèanùm pøíliš na obtíž. Pøedem dìkujeme za
pochopení.
Ludìk Císaø, vedoucí polesí
Komorní Hrádek

Strelnice!pu!
Zákaz vstu
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PØÍZNIVCÙM CHOCERADSKÉHO FOTBALU
Jarní èást roèníku 2007/2008 je již v plném proudu, a tak bychom Vás rádi
seznámili s již odehranými zápasy a zároveò zrekapitulovali celkové dìní v SK
Chocerady.
Jarní sezonu odstartovalo naostro jako
první naše Áèko domácím utkáním s
Èáslaví B.
Tým nedoznal pøes zimu mnoho zásadních zmìn, tou nejvìtší zmìnou je však
výmìna na postu trenéra. Od tohoto utkání mùžete vidìt na lavièce Á týmu Jirku
Schullera, který jej vede spoleènì s
Jendou Kuželkou.
Další zmìna je pak v zadních øadách, kdy
se do manèaftu vrátil Pepíèek Otèenáš.
Zimní pøípravu absolvoval tým na turnaji
na umìlé trávì ve Štìrboholích a na soustøedìní vyrazil do zahranièí na Slovensko.
Vstup do sezony se nám ale bohužel pøíliš nevyvedl, v již zmínìném prvním domácím utkání proti Èáslavi B jsme sice dokázali vstøelit Standou Svobodou první branku, ale poté jsme pøenechali iniciativu i
høištì hostùm, kteøí tøemi brankami otoèili
utkání. Standa Svoboda pak stihl již jen
korigovat svým druhým zápasovým
gólem.
K dalšímu zápasu vyjíždìlo Áèko do
Benátek nad Jizerou a pøivezlo si šestibrankový pøídìl.
Druhým domácím zápasem bylo derby s
Teplýšovicemi. V kvalitním a divácky atraktivním zápase jsme dokázali dvakrát
dotáhnout vedení hostù a zásluhou branek Míry Svobody a penaltového zásahu
Pepy Otèenáše jsme vydolovali první
jarní mistrovský bod.

Ve stejném termínu jako choceradskoteplýšovické derby pak otevøelo svou mistrovskou sezonu také béèko. Zajíždìlo do
Václavic, kde se èasto nevyhrává. Po
dvou brankách Iva Maralíka a jedné
Ondry Pospíšila však dokázalo pøivézt
první jarní vítìzství 3:2.
A teï se pojïme podívat na naše fotbalové nadìje. Tìm zatím sezona nezaèala,
ale žáci absolvovali nároènou zimní pøípravu pod vedením Milana Kocábka a
Luboše Javùrka. Tìlocviènu støídaly venkovní výbìhy a tak se tìšíme na jejich
výsledky, až vstoupí do sezony.
Žáci zahajují svou sezonu, stejnì jako
naše nejmenší pøípravka, o víkendu
12/13. dubna, pøesnìji v nedìli 13. dopoledne, kdy pøípravka pøivítá doma v 10.15
Bílkovice a hned po ní žáky Lešany.
Stará garda Chocerad zahájí svou posázavskou ligu o týden pozdìji 19.4. zápasem s Ondøejovem ve Støíbrné Skalici.
Nutno poznamenat, že stará garda intenzivní zimní pøípravu - výbìhy a tak - neabsolvovala.

A co se dìje mimo zelený trávník? Jistì
jste si všimli, že naše tribuna má novou
støechu, která mohla být rekonstruována
díky dotaci od ÈMFS. Zároveò s rekonstrukcí støechy pak bylo nainstalováno
nové umìlé osvìtlení, prozatím pouze
na stranì u tribuny, ale v plánu je osvícení
i protilehlé strany.
A aby nebyl dotacím konec, další dotaci
na rekonstrukci kabin jsme obdrželi od
hejtmana støedoèeského kraje ve výši
250.000 Kè.
Chtìli bychom také podìkovat zastupitelstvu obce Chocerady za pøíspìvek ve
výši 150.000 Kè.
A kdy mùžete zajít na nejbližší fotbal?
Kromì již zmínìného zaèátku sezony
žákovských mužstev hraje další domácí
utkání Áèko v sobotu 12.4. od 16.30 v dalším benešovském derby s Vlašimí.
Více pak o termínech soutìžních utkání
všech týmù v pøiloženém rozpisu.
Na závìr ještì v rychlosti výsledky nedìlních utkání 6.4. Kosoøice Chocerady
„A“ 2:1, Chocerady „B“ Maršovice 2:0,
sobota 5.4. Chocerady žáci Ondøejov 5:1
v pøátelském utkání.
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informace
Hory Herlíkovice
Herlíkovice se staly pro žáky toužebnì
oèekávaným místem. Sem ráno 28.2. v
6.15 vyjelo 22 žákù s vyuèujícími využít
posledních zbytkù snìhu. Pod dohledem
odborného instruktora lyžování a snowboardingu p.uèitele Votoèka a pí uèitelky
Koláøové lyžovali a jezdili na "prknì" celý
den. Dokonce i polední pauzu zkrátili. Jen
se rychle naobìdvali, krátce odpoèinuli a
znovu vyrazili na sjezdovku. Poèasí pøálo, sníh byl docela kvalitní, vleky bez front.
Domù se vrátili veèer, ale hrdinové druhý
den do školy pøišli. Dopravu autobusem
hradil v plné finanèní výši sponzor, finanèní pøíspìvek na vleky poskytla TJ Sokol
Chocerady. Obìma žáci a vedení školy
dìkují.
Miroslava Cinkeisová

KULTURA a ZÁBAVA
od dubna do èervna
Koncert duchovní hudby
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v sobotu 26. dubna od 18.00 hodin.
Pálení èarodìjnic
poøádá SK Chocerady na fotbalovém høišti
ve støedu 30. dubna od 17.00 hodin.
Vystoupení choceradských mažoretek
v Kolínì
v sobotu 3. Kvìtna.
Staroèeské Máje
Tradièní lidovou veselici poøádá obèanské sdružení Apfel Company
v sobotu 10. kvìtna.
Ve 13.00 hodin se vydá královská družina v èele s králem na své putování po vesnici.
Od 18.00 hodin tanec Staroèeské Besedy a tradièní kázání zakonèené vodní popravou Krále
Pohádkový les
2. roèník sportovnì zábavní akce pro dìti a rodièe poøádá TJ Sokol a OÚ Chocerady
v sobotu 17. kvìtna v Oborském lese.
Start bude na malém høišti na konci ulice Dolní Lipské od 14.00 do 15.30 hodin.
Den dìtí
poøádá OÚ Chocerady spoleènì s TJ Sokol a OVJK Komenský
v sobotu 31. kvìtna od 13.30 hodin
na høišti v areálu ZŠ Chocerady.
Zájezd pro seniory
Zámek Jemništì, 10.6. 2008, odjezd v 9.30 od vlakového nádraží,
pro rezervaci místa volejte pí Kocábková - 317792362 a pí Jirsová 728080738.
Pozn. Podrobnìjší a upøesòující informace budou vždy na plakátech.

NEBEZPEÈNÝ ODPAD
O sbìru nebezpeèného odpadu neslýcháme zdaleka tak èasto, jako o sbìru
papíru, skla apod., jejich oddìlení od
ostatního odpadu je však velmi dùležité.
Jak už název napovídá, je s nimi potøeba
zacházet opatrnì tak, aby svými nebezpeènými vlastnostmi (toxicita, hoølavost,
žíravost, karcinogenita …) neohrožovaly
živé organismy, ani životní prostøedí.
Rozhodnì by se proto nemìly vyhazovat
jen tak do popelnice, pøípadnì vylévat do
kanalizace, nebo ještì hùø odhazovat je,
èi vylévat kamkoliv.
Smìsný odpad z popelnic skonèí na
skládce komunálního odpadu. Tyto skládky nejsou pro nebezpeèné odpady vyhovující! Budují se pro nì speciální skládky
s daleko pøísnìjším režimem (napø. dokonalejší tìsnìní dna). Podobnì riskantní je
vylévat nebezpeèné látky do kanalizace.
Èistírny odpadních vod nejsou schopny
tyto látky v plném rozsahu likvidovat, a
navíc samotný èistící proces v ÈOV mùže
být ohrožen, pokud se úèinkem nebezpeèných látek (napø. dezinfekce, rozpouštìdla) zahubí bakterie nutné pro provoz èistièky.
Vytøídìní nebezpeèného odpadu pøináší kromì snížení rizik ještì další výhodu,
alespoò z èásti se z nìj mùže stát znovu
využitelná surovina: autobaterie se odvá-

žejí do kovohutí, kde se z nich získává olovo, ze záøivek je možné zpìtnì využívat
rtu•, ze sklenìných obrazovek se po odsátí luminoforù mohou vyrobit další obrazovky …
Co všechno je nebezpeèný odpad?
- Zbytky barev, lakù, øedidla, oleje mazací
i motorové, lepidla, nemrznoucí smìsi,
odmaš•ovadla
- Prostøedky na hubení plevelù nebo škodlivého hmyzu, prostøedky proti plísním a
houbám, moøidla na semena, repelenty
- Domácí úklidová chemie agresivní èistièe a odmaš•ovaèe
- Baterie, autobaterie
- Staré a nepoužité léky
- Záøivky (obsahují rtu•), rtu•ové teplomìry
- Obrazovky televizí a monitory poèítaèù,
zevnitø jsou potaženy vrstvou oxidù tìžkých kovù (luminofory)
- Starší typy chladnièek a mrazákù, v chladícím systému mají freony, které poškozují ozónovou vrstvu Zemì
Vzniku nebezpeèných odpadù ve své
domácnosti mùžeme pøedejít uvážlivým
nákupem. Mìli bychom vždy, pokud je to
možné, upøednostnit výrobky, které neobsahují toxické látky: barvy øeditelné
vodou, kanceláøské potøeby s oznaèením
„vodní báze“, lepidla bez organických rozpouštìdel. Agresivní èistící prostøedky je

možno nahradit šetrnìjšími, necháme-li je
déle pùsobit. Používání baterií je vìtšinou
drahý a zbyteèný luxus (1 kWh stojí až tisíce korun). Šetrnìjší je rozhodnì napájení
spotøebièù na nízké napìtí pomocí sí•ových adaptérù. Pokud se v urèitých situacích bez baterií neobejdeme, mìli bychom volit sice dražší, ale zato mnohonásobnì použitelné baterie nabíjecí.
Klára Rùžièková

PODÌKOVÁNÍ
Obe cní úøad dìkuje touto cestou
panu Marku Vilimovskému i jeho manželce za podporu pøi vydávání Choceradského zpravodaje a souèasnì už
druhý rok za sponzorování tisku èasopisu.
starostka obce

Sdìlení obecního úøadu
Dojde-li k tak bolestivé ztrátì, jako je
úmrtí nebližšího èlovìka, lze vyvìsit úmrtní oznámení do vývìsky obecního úøadu
u autobusové zastávky v Choceradech,
která je pro tento úèel upravena a stále otevøena.
Libuše Kocábková, sociální komise
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