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Èarodìjnice opìt v Choceradech
Bylo to obyèejné jarní odpoledne.
Choceradští se svými dìtmi se sešli na
høišti, aby strávili pøíjemné jarní odpoledne.
Sluníèko pøíjemnì prohøívalo zimou prolezlá tìla, dìti skotaèily, hrály si a soutìily, mlsaly vyhrané cukrovinky. Dospìlí si
vykládali, obèerstvovali se a po oèku sledovali své ratolesti.
Táboráèek hezky plápolal, okolím vonìly první letošní opékané buøty a smích z
hrdélek choceradských dìtí i dìtí z DD
Sázava se doplòoval s reprodukovanou
hudbou.
Bylo to odpoledne 30. Dubna........ A blíila se Valpurina, nìkteøí ji nazývají
Filipojakubská NOC!!! Poslední dubnová
noc!!
Poslední dubnová noc je tradiènì ve
znamení èar a kouzel. Podle povìstí se o
této noci na rozcestích a návrších shromaïují ke svému sabatu èarodìjnice,
jeibaby, bosorky a jiné enštiny obdaøené magickou mocí. Poté se rozejdou a rozletí na košatech po okolí, aby škodily
lidem, dobytku i mladé zeleni - a tudí i
budoucí úrodì. Snaha ochránit sebe a
svùj majetek pøed nekalými rejdy èarodìjnic proto stojí za lidovými obyèeji, které se
k poslednímu dubnovému dni váí. Èarodìjnice se pøed sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejich pomocí pak mohly
na košatech létat. Pøe reji byla volena krá-

lovna sabatu, která potom vládla hostinì
a tanci "èarodìjnickému kolu", které se
tanèilo pozpátku. Jídla vypadala sice lákavì, ale byla bez chuti a nezahnala hlad.
Nesmìl chybìt ani kotel plný ab a hadù,
stejnì jako nádoby s jedy. Èarodìjnice se
tu, jak lidé kdysi vìøili, s oblibou promìòovaly ve vlky, psy a jiná zvíøata a vyprávìly
si, co všechno zlého se jim od posledního
setkání podaøilo natropit.

Sotva se zaèalo smrákat, zaèaly se dít
nad Choceradami podivné vìci. Na chvíli
se nebe zamraèilo, zvedl se vánek a ptáci
naráz ukonèili svùj zpìv. Málokdo si toho
však všiml, dìti i dospìlí byli stále zabráni
do svých her a vyprávìní. Pouze dobrý
pozorovatel by vidìl, e tìsnì pod mraky
se prohání podivné postavy, e ve stínech
stromù, domù a zdí plápolají podivná
svìtýlka. A libou vùni opékaných klobásek pomalu zaèal nahrazovat podivný

Laetitia v Choceradech
V sobotu 26.4.2008 vystoupil v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Choceradech na jarním koncertì komorní smíšený pìvecký sbor Laetitia z Prahy www.laetitia.cz. Slavnostní hudební událost poøádal Obecní úøad Chocerady ve
spolupráci s maneli Smetanovými a za
podpory Danuše Hrdinové. Na programu
koncertu byla duchovní hudba z dìl Ch.
Gounoda, M. Duruflé, S. Rachmaninova.
K dokonalé atmosféøe koncertu pøispìlo
vedle skvìlého výkonu pìveckého souboru Laetitia i nádherné jarní poèasí a bezchybná akustika kostela. Všechny pøíznivce váné hudby rádi pøivítáme na
nìkterém z dalších koncertù, který se - jak
doufáme - v našem kostele v dohledné
dobì opìt uskuteèní.
Mgr. Martin Smetana

www.chocerady.cz
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pach, sotva znatelný. To èarodìjnice a
bosorky vytáhly na svùj rej. Mlsnì obhlíely hrající a výskající dìti a s postupujícím soumrakem stahovaly svùj kruh
kolem fotbalového høištì. Z okolí se ozývalo stále temnìjší a hlasitìjší mumlání,
mrmlání a monotónní zaøíkávání.
Ale na temnotu platí svìtlo. A Chocerady byly na tuto noc dobøe nachystány.
Døíve, ne mohly èarodìjnice dosáhnout
svého cíle, vzplála jasným plamenem veliká hranice, která osvítila temné kouty. A
na vrcholu hranice sedící nejodvánìjší
èarodìjnice vzplála spoleènì s ohnìm.
Svìtlo zahnalo temné síly do uctivé vzdálenosti, a kdy navíc ještì zlé bosorky a
jeibaby vidìly, e by mohly dopadnout
podobnì jako jejich neopatrná pøítelkynì,
nechaly si protentokrát zajít chu na svá
kouzla a rejdy.
A tak mohli tuto obávanou noc v Choceradech všichni spát klidnì a bezpeènì.
SK Chocerady a OÚ Chocerady dìkují
všem, kteøí pøiloili ruku k dílu a pomohli
tak ochránit Chocerady pro letošní rok
pøed rejdy èarodìjnic.
Vladimír Bua

Ještì èerstvá
vzpomínka
Není vskutku nìkdy zrovna snadné uchopit by jen pero, vyjádøit pár slov a vtìsnat
je do nìkolika málo vìt. Takovou chvílí se
stává ohlédnutí za nìkým, kdo odešel z
našeho støedu. To zná kadý z nás.
Nestává se však èasto, e z jednoho støedu lidí ještì v produktivním vìku odejdou
hned dva. Nic naplat, stává se tak pøeci a
také se tak stalo.
19. února zemøela paní Marie Pecinovská, rozená Kopøivová z Chocerad, a
necelé tøi mìsíce po ní, 12. kvìtna, nás
opustil pan Vojtìch ák z Chocerad Vlkovce. Oba ve vìku 55 rokù, bývalí spoluáci z choceradské základní školy, spoluáci nás, narozených v roce 1953. Rozšíøili øadu šesti tìch, kteøí nás opustili ji
pøedtím. A to v roce, který mìl být a pro nás
zùstává jubilejním k setkání tìch, kteøí
vyšli z místní školy v roce 1968.
Budou scházet nám, budou scházet
všem, kteøí je znali. A my? Nezbývá, ne se
smíøit, podìkovat a v dobrém vzpomínat.
Jménem svým a jménem všech
spoluákù Ivo Koøínek
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informace
Milí fanoušci !
Opìt po dvou mìsících se Vám hlásí
maoretky Smetanky.
Co se za dva mìsíce stalo nového? Jak
jsme se umístily na soutìi? Kde všude
jsme byly ukázat své „umìní“ a kam se
chystáme? To vše si dnes pøeètete v
tomto èlánku.
Nejprve bychom chtìly podìkovat advokátní kanceláøi Janstová, Smetana a partneøi za finanèní dar, za který jsme si koupily nové twirlingové hùlky. Twirlingové
hùlky jsou odlehèené hùlky, které váí asi
180 gramù a jsou mnohem delší. Pro starší maoretky jsme zvolily hùlky dlouhé 70
cm a pro naše menší maoretky jsme zvolily velikost 65 cm. Díky jejich malé váze a
vìtší délce se s tyèkami mnohem lépe
toèí a hází a tím pádem se mùeme pouštìt i do odvánìjších prvkù.

V sobotu 19. 4. 2008 jsme byly pozvány
na zápas ákù SK Chocerady, kde jsme o
poloèase zapochodovaly jednu z našich
skladeb. Po ukonèení našeho vystoupení
jsme všechny dostaly od fotbalistù krásný
dárek - lutý tulipán. Klukùm moc dìkujeme, moc jste nás potìšili.
V sobotu 3. 5. 2008 se konala v Kolínì
soutì maoretek ze všech koutù Èeské
republiky. Vystupovaly jak ty nejmladší
maoretky v kategorii dìti, tak i starší
kadetky a juniorky a nejstarší seniorky.
My jsme se vìkovì zaøadily mezi juniorky.
Díky peèlivé píli, skvìlým nápadùm v naší
sestavì a moderní hudbì jsme se umístily na krásném 6. místì z celkem 15 skupin. Byla to naše první soutì, a proto to
byl pro nás obrovský úspìch. Na podzim
plánujeme úèast na dalších soutìích, a
to 13. - 14. záøí v Pøešticích a 18. øíjna v
Daèicích. Doufáme, e na soutìích zazáøíme a dobøe se umístíme.
V pátek 9.5.2008 se nìkolik odváných
maoretek vydalo spolu se rtyòskými
maoretkami (se kterými spolupracujeme) na prodlouený víkend do Maïarska,
kde jsme mìly šòùru vystoupení v nìkolika mìstech v okolí Pécse za doprovodu
dechových orchestrù. Pøed zájezdem
jsme mìly pouze jeden spoleèný dvouhodinový trénink, za který jsme se musely
nauèit 5 sestav. Vše jsme úspìšnì
zvládly a na vystoupení v Maïarsku jsme
byly skvìle pøipraveny. Vystoupení
dopadla dobøe a my si pøivezly nejen nové
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nápady, ale i skvìlé záitky. Jak kadý ví,
tak Maïarsko je po celém svìtì známé
svým gulášem. Místo guláše, na který
jsme se tìšily, jsme však mìly kadý den
k obìdu i k veèeøi øízky. Vyzkoušely jsme
si i pro nás nový druh pochodování, a to
prùvod obcí. Jako doprovod nám po
celou dobu hrály dva orchestry - nìmecký
dechový orchestr z Bautzenu a místní
maïarská dechová kapela z Nagymanyoku. I pøes veliké teplo hrály skvìle.

S maoretkami ze Rtynì se chystáme i
na spoleèné srpnové víkendové soustøedìní, kde se navzájem chceme nauèit
nìkolik nových prvkù, zlepšit styl pochodování a pøedevším poznat nové maoretky, které mají stejnou chu do tohoto
sportu jako my.
V sobotu 31. 5. 2008 probìhl v
Choceradech Dìtský den a my jsme na
nìm nesmìly chybìt. Vystupovaly jsme s
naší novou skladbou, se kterou jsme
zazáøily na soutìi a ještì s dvìma dalšími skladbami za doprovodu kapelnic.
Abychom lépe zapadly do pohádkového
dìtského dne, byly jsme pøevleèeny za
myšky a koèièky.
Ve dnech 7. 11. 6. 2008 se chystáme

spolu s fotbalisty hrajícími za áky SK
Chocerady na soustøedìní do rekreaèního a sportovního zaøízení Parkhotel
Mozolov u Tábora. Doufáme, e budeme
mít pìkné poèasí, nauèíme se nové vìci a
dáme dohromady tak skvìlý kolektiv, jako
byl loòský rok.
V sobotu 21. 6. 2008 nás èeká veliký
den. Byly jsme pozvány do obce
Pøestavlky, kde budou probíhat oslavy u
pøíleitosti výroèí zaloení obce. Budeme
vystupovat jak s našimi skladbami na
moderní hudbu, tak i za doprovodu
dechové hudby. Èeká nás i nová zkušenost - prùvod obcí za doprovodu dechové
hudby. Bude to pro nás novinka, protoe
tento druh pochodu jsme mezi naše
vystoupení ještì nezaøadily.

Na našich webových stránkách www.smetanky.wbs.cz naleznete vše, co vás
zajímá. Od fotek, pøes videa z našich
vystoupení, informace o náboru nových
dìvèat a po sloení maoretek
Smetanek. Pokud máte zájem, tak naše
videa naleznete i na internetové stránce
www.youtube.com a po zadání termínu
„Smetanky“ se vám ukáí všechna naše
videa, jak soutìní vystoupení z Kolína èi
choceradská vystoupení, tak sestøih spoleèných pochodù v Maïarsku se rtyòskými maoretkami.
Doufáme, e se nám naše plánovaná
vystoupení a soustøedìní podaøí a e se
na nás stále budete chodit dívat a
povzbuzovat nás v našem snaení.
Tak zase za dva mìsíce v Choceradském
zpravodaji.
Vaše Maoretky Smetanky

Choceradské Máje
Rok se s rokem sešel a nastal, po zimních plískanicích dlouho oèekávaný,
májový èas. Ten je v Choceradech ji 19
let spojen s konáním Staroèeských Májí.
Nebylo tomu jinak ani letos. Od 30. dubna
se na návsi tyèí ozdobená májka a den
„D“ nastal tento rok 17. kvìtna. Krátce po
sobotním obìdì se pøed místní restaurací Sportklub rozeznìly první tóny dechovky a krojovaná druina vyrazila na svou
kadoroèní pou po Choceradech. Pøed
kadým domem, pøed kterým stála ozdobená bøízka, symbolizující svobodnou
dceru, se prùvod zastavil, muzikanti
zahráli nìkolik oblíbených písnièek pana
a paní domácích a po nezbytném obèerstvení pokraèovali všichni dál. Celé odpoledne vyvrcholilo okolo 18. hodiny na
návsi. Tanèila se staroèeská Beseda,
místní faráø, by tentokrát v trochu neob-

vyklém obleku, zhodnotil høíchy spáchané v uplynulém roce a vše zakonèila
poprava krále, který byl následnì vzkøíšen vhozením do rybníka. Ti, kteøí nemìli
za celý den tance dost, se mohli jít pobavit
na taneèní zábavu.
Jménem poøádajícího sdruení Apfel
Company si tímto dovoluji podìkovat
všem, kteøí se na konání této akce podíleli, zejména pak OÚ Chocerady a personálu restaurace Sportklub. Vìøím, e na
pøíštím, jubilejním 20. roèníku, se opìt
všichni sejdeme ještì v hojnìjším poètu.
Martin Døízhal

www.chocerady.cz

informace
Besídka dìtí MŠ
Besídku pro svoje maminky pøipravily
dìti mateøské školy ke Dni matek.
Básnièky støídaly písnièky a taneèky.
Nakonec dostaly maminky malý dárek,
kterým jim dìti vyjádøily svoji lásku.

Kultura v sanatoriu
V sanatoriu Lotos v Ostøedku pøedvedli
pro pacienty kulturní pásma s recitací,
zpìvem, taneèky a hrou na flétny áci III.,
IV. a V. tøídy.

Pøíprava dìtí MŠ
Od 21.5. probíhá pøíprava dìtí pøedškolního vìku MŠ na výuku v I. tøídì.
Kadou støedu pøijdou dìti v 8 hodin do
školy. Paní uèitelky I. stupnì je tu seznamují s reimem zvonìní, pøestávek a svaèin, uèí je základùm matematiky, èeského
jazyka, prvouky. Po dvou vyuèovacích
hodinách se dìti vracejí do MŠ.
Na konci školního roku, 27.6. pøi slavnostním zakonèení, budou „pøedškoláci“
vyøazeni z MŠ a pøestoupí do I. tøídy ZŠ.
Obdrí pamìtní listy a Pochvalný list za
úèast v pøedškolní pøípravì.

Dramatický krouek
Dramatický krouek II. stupnì sehrál
pro dìti a veøejnost pohádku Z. Kozáka O
ševci Ondrovi a komtesce Julince. S touto
pohádkou vystoupil 29.5. na Festivalu dìtského divadla v Dolních Kralovicích.

9. roèník vybíjené
V úterý 27.5. se konal ke Dni dìtí ji 9.
roèník vybíjené o „Putovní pohár starostky obce“. Této akce se pravidelnì zúèastòují áci III., IV., a V. tøíd ze Sázavy, Ondøejova a Chocerad. Letos zvítìzili áci
V. tøídy Chocerady a pohár, který pøedala
starostka obce, zùstane v naší škole do
pøíštího roku.

Èlenové KMD navštívili 5.5. poslední
letošní divadelní pøedstavení. Pobavili se
v divadle Rokoko hrou Rychlé šípy na
motivy známých komiksù Jaroslava
Foglara.

Nedávno mì pøi nedìlní kontrole ákovské kníky dostalo synovo (ák sedmé tøídy) vysvìtlení, proè dostal pìtku z písemky
z matematiky: „Nepodepsal jsem si ji.“
ukala jsem si na èelo a nutila ho, aby mi øekl pravdu, nemá dùvod
se bát, ale trval na svém. A tak jsem pana uèitele V. písemnì poádala o vysvìtlení, abych tedy mìla jasno. K mému pøekvapení mi pan
uèitel synovo vysvìtlení písemnì potvrdil a ještì pøidal hlášku, e (cituji): není první. Zalapala jsem po dechu, spojila jsem se s panem uèitelem telefonicky a poprosila ho o oznámkování synovy písemky,
pìtka za nepodepsání písemky mi nepøipadá být výchovná, pøijala
bych poznámku, ale neklasifikování písemky ne. Pan uèitel odmítl.
Zapojila jsem širší rodinu a zapátrali jsme v jiných základních školách. Zjistili jsme, e tento postup známkování opravdu není bìný.
Váhala jsem, co dál. Mezitím babièce Marušce „povolily“ nervy a
zavolala paní øeditelce. Teprve po jejich dlouhé debatì pan uèitel
nakonec synovu písemku opravil. A doufám, e nejen synovu, ale i
dalším stejnì „nepoøádným“ ákùm.
Mùj syn nepatøí k tìm, co si všechny své povinnosti plní vzornì a
urychlenì, èasto mívá hlavu v oblacích. A popravdì øeèeno, i kdy
má dostatek jednièek a dvojek, tak ètyøka nebo pìtka ho pøíliš netrápí. Takovou pìtku za nepodepsanou písemku ale mohlo dostat vzorné dítko, které se zapomene podepsat pøes svou nervozitu a trému…, a to trápí mì.
Tak hezké prázdniny všem dìtem, uèitelùm i rodièùm!
Jolana Soukupová

Zaslouená pìtka?

Kvìten 2008

70 let
60 let
65 let
85 let
70 let
70 let
80 let
65 let

Èerven 2008

85 let
60 let
60 let

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

www.chocerady.cz

Divadelní pøedstavení

Pøíspìvky nejen ze školních lavic pøipravila Miroslava Cinkeisová

Se souhlasem jubilantù uvádíme významná ivotní
výroèí našich spoluobèanù

Køeèková Marie, Chocerady
Nováková Ivana, Vlkovec
Prokopová Jana, Chocerady

Protoe nastal èas výletù, navštíví áci
školy zoologickou zahradu v Praze a ve
Dvoøe Králové, objedou na kolech okolí
Chocerad, navštíví kino IMAX v Praze,
zámek Hlubokou a Konopištì, projedou
se parníkem po Vltavì a projdou turistickou trasu ze Stvoøidel do Ledèe n / Sáz.
áci I. tøídy zvládli svùj první školní výlet
do Èeského Šternberka.

Významná ivotní jubilea kvìten, èerven 2008

Chroust Josef, Samechov
Dušková Anna, Chocerady
Spálenková Marie, Chocerady
Tomešová Julie, Chocerady
Chroustová Jiøina, Samechov
Linhart Jan, Chocerady
Bubnová Vìra, Komorní Hrádek
Bürger Josef, Chocerady

Èas školních výletù

Odpovìï k èlánku - Zaslouená pìtka?
Obì pìtky mìly spíše výchovný charakter. Známka nepøedstavuje
pouze hodnocení vìdomostí, ale je souhrnem znalostí, pozornosti,
aktivity v hodinì, spolupráce s uèitelem, se spoluáky a dalších kompetencí. Uèitelùm jde i o to, aby áci zvládli nejen uèivo, ale i formální
stránku dokumentù, èím je i podpis na provìrce. Podpis je v ivotì
dùleitá vìc a je nutné nauèit se s ním zacházet zodpovìdnì.
Váení rodièe, Vaším prostøednictvím se omlouvám Vašim dìtem
za to, e jsou zataeny do sporu dospìlých.
Miroslava Cinkeisová, øeditelka školy
Jakub Votoèek, uèitel
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informace
OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE DÌTÍ
Dne 31.5.2008 probìhla v Choceradech na høišti pod školou oslava
Dne dìtí. Pøi této pøíleitosti bylo slavnostnì otevøeno nové dìtské
Oranové høištì, které pøímo sousedí
s areálem školy. Symbolická páska
byla pøestøiena áky Základní školy
a Mateøské školy v Choceradech,
kteøí jej budou nejvíce vyuívat.
Nadace ÈEZ pøispìla na výstavbu
høištì èástkou 1,1 mil. Kè, ostatní
finanèní prostøedky investovala obec
za pøispìní sponzorù, stromy na høišti
mají své jmenovité sponzory: Veronika Bürgelová, manelé Vejvodovi
a Vítìzslav Pojezný.
170 dìtí svùj den oslavilo nejen na
novém høišti, ale spolu s kocourem
Mikešem a jeho pøáteli plnilo rùzné
úkoly, malovalo a uèilo se refrén písnièky, kterou si všichni na závìr
zazpívali.
Jako upomínku si dìti odnesly hrneèek „tukovník“ s motivem návštìvy
kocoura Mikeše v Choceradech.
Velký dík patøí obyvatelùm bývalého støediska (cukrárny), kteøí celou
akci vymysleli a zrealizovali spolu s
dalšími dobrovolníky, dále Honzovi
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Krejcárkovi za moderování celého
odpoledne a jeho bratru Martinovi za
písnièku, kterou pro tuto pøíleitost
sloil. Je na místì podìkovat i našim
„divadelníkùm“, kteøí zajišovali obèerstvení (a e se toho v tom vedru

vypilo). Díky patøí také sponzorùm
Nestle, Jakubu Šmídovi, Václavu
Koubovi, Janu Krejcárkovi st. i ml.,
Vláïovi Buovi a Jiøímu Jeništovi.
Dìkujeme!
Místostarostka obce

www.chocerady.cz

informace
POHÁDKOVÝ LES
Všichni, kdo zavítali v nedìli 25. kvìtna
odpoledne do Oborského lesa, zde mohli
spatøit vìci jindy nevídané. Les se promìnil v malou pohádkovou øíši: jeibaba s
jeidìdkem lákali dìti na perníèky, u potoka hlídal vodník své hrneèky s dušièkami,
nechybìl èert, rusalky, princezny. Mohli
jste potkat i postavièky z moderních pohádek, Macha s Šebestovou a Pata s
Matem. Celkem 11 pohádek a souèasnì
11 úkolù èekalo na dìti: prolézaly houštím
provazù k zámku se Šípkovou Rùenkou,
navlékaly Zlatovlásce poztrácené korálky, za pomoci Dlouhého lezly po provazovém ebøíku pro alud zakletou princeznu, malovaly perníèky atd. Perníková chaloupka s perníèky, které dìti ozdobily, je
vystavena na obecním úøadì.
Poèasí nám pøálo, po deštivém týdnu
koneènì ukázalo pøívìtivìjší tváø a vylákalo ven spoustu lidí. Pohádkami prošlo
kolem 130 dìtí a nutno øíci, e chvílemi se
pohádkové bytosti poøádnì zapotily, aby
zvládly velký nápor nedoèkavých dìtí.
Nejvíce se ovšem potil yetti, který se
dìtem pro pobavení procházel po lese, a
v huòatém koichu z nìj jen lilo.
Akci poøádal TJ Sokol spoleènì s OÚ
Chocerady. Na pøípravách a provedení

VÝMÌNA OBÈANSKÝCH
PRÙKAZÙ
Obecní úøad upozoròuje obèany na
povinnou výmìnu obèanských prùkazù
bez strojovì èitelných údajù, vydaných do
31. 12. 2003 za obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji, a to nejpozdìji do 31.
prosince 2008. ádost o vydání nového
obèanského prùkazu jsou povinni pøedloit nejpozdìji do 30. listopadu 2008.
ádost je mono podat na úøadu s rozšíøenou pùsobností (MìÚ Benešov), na
matrièním úøadì (MìÚ Sázava) nebo na
úøadu mìstské èásti Prahy hl. m.
Pro obèany narozené pøed 1. 1. 1936 platí
výjimka, obèanské prùkazy, ve kterých
mají vyznaèenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodlouena bez
omezení“, zùstávají nadále platné.
Tato výmìna obèanských prùkazù
nepodléhá správnímu poplatku.
Informaèní leták, týkající se výmìny
obèanských prùkazù je vyvìšen na úøední desce Obce Chocerady a v informativních vývìskách.
Obecní úøad
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Koupím pole, louky,
zahrady.
Tel. 603 442 474
www.chocerady.cz

akce se podílela osvìdèená parta spolehlivých a ochotných lidí.
VŠEM MOC DÌKUJEME!

Velice dìkujeme té ochotníkùm za propùjèení pohádkových kostýmù. Závìrem
bychom se chtìly omluvit všem, k nim se
nedostala informace o zmìnì termínu a
marnì hledali Pohádkový les 17. kvìtna.
Zmìnu si vynutil posun Májí
Klára Rùièková a Martina Kamelská

Finanèní prostøedky z EU putují do Chocerad
Jak jsme vás ji informovali, obec
Chocerady podala ádost na Státní fond
ivotního prostøedí o poskytnutí dotace
na zateplení Základní školy a Mateøské
školy v Choceradech ve výši 18,6 mil. Kè
s tím, e prostøedky z dotace èiní 16,1mil.
Kè a prostøedky obce 2,43 mil. Kè. Rádi
vás touto cestou informujeme, e obec
Chocerady získala dotaèní prostøedky v
plné výši 16,1 mil. Kè. Z výbìrového øízení na dodavatele stavby, které zajišovala
advokátní kanceláø Jindøich Hroch, vzešla jako vítìz spoleènost Kasten s.r.o. z
Neratovic. Veškerá dokumentace k výbìrovému øízení je k nahlédnutí na obecním
úøadì. Samotná realizace stavby zaène

ji poslední týden v èervnu 2008 výmìnou výplní (oken a dveøí) budovy a zateplením støechy budovy, které bude ukonèené v záøí 2008. Zateplení pláštì budovy
bude probíhat v pøíštím roce, a to od
dubna do záøí.
Obec Chocerady dále podala v dubnu
2008 ádost o poskytnutí dalších finanèních prostøedkù na tuto akci ve výši 1,5
mil. Kè ve skladbì 10 % obec, 90 %
dotaèní prostøedky na Fond ivotního prostøedí Krajského úøadu Støedoèeského
kraje. O výsledku ádosti vás budeme
informovat.
Místostarostka obce

PERNÍKOVÉ SRDCE 2008
V sobotu 10.5.2008 se v Pardubicích
uskuteènila celorepubliková soutì akvabel Perníkové srdce 2008. Velmi dobøe si
na soutìi vedla i Martinka Skalická z
Chocerad, svìøenkynì sportovního oddílu SK Neptun Praha - www.skneptun.cz.
Ve své kategorii obsadila nádherné šesté
místo z celkem jednadvaceti úèastnic!
! GRATULUJEME !
Mgr. Martin Smetana
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informace
Myslivecké sdruení OSTØÍ Chocerady
ÈERVEN - Mìsíc myslivosti a ochrany pøírody

Váení obyvatelé Chocerad a pøilehlých obcí, váení ètenáøi, chtìl bych
navázat na èlánky o myslivosti v pøedešlých dvou èíslech Zpravodaje publikované panem Zdeòkem Klikou.
Èerven je nazýván Mìsícem myslivosti a ochrany pøírody, protoe se v
tomto mìsíci rodí vìtšina mláïat
volnì ijících ivoèichù.
Úkolem myslivcù je zvìø aktivnì chránit a snait se v tuto dobu zajistit klid v
honitbì. Tato ochrana se ale neobejde
bez pomoci všech obyvatel. V tomto
období vznikají citelné ztráty na mláïatech vlivem predátorù a tìmi jsou
kromì lišky také toulaví psi a koèky.
Chtìl bych vás tímto poádat o kontrolu
oplocení svých pozemkù a zamezení
pohybu svých domácích mazlíèkù v
honitbì. Musím podotknout, e obliba
nìkterých loveckých plemen v posledních letech vede mnohé nemyslivce k touze lovecké „populární“ plemeno
vlastnit (napø. bígl, kokršpanìl, retrívr,
maïarský ohaø, výmarský ohaø atp.).
Druhou stránkou takového vlastnictví
je potøeba psa být zamìstnán, a pokud
majitel nemyslivec nenajde adekvátní
aktivitu pro svého mazlíèka (napø. agility), mùe takový pes unikat z pozemku
svého majitele, pak „loví na vlastní
pìst“ a zpùsobuje škody na zvìøi pytláctvím.
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Dalším faktorem, který negativnì
ovlivòuje zvìø a její chování, jsou civilizaèní tlaky. Chocerady a pøilehlé obce
jsou rekreaèní oblastí a jako myslivci se
setkáváme v honitbì s turisty, kteøí
nerozlišují pobyt v lese a ve mìstì,
jsou nadmìrnì hluèní, odhazují odpadky, nerespektují polní a lesní cesty.
Mnohdy tyto návštìvníky pøírody
doprovázejí volnì pobíhající psi rùzných plemen. Dovolím si pøipomenout
také pohyb lidí honitbou na rùznì upravených crossových motocyklech a

dnes tolik populárních ètyøkolkách.
Zvìø je tìmito faktory nadmìrnì stresována a velice negativnì to ovlivòuje její
zdravotní stav.
Jako bìní návštìvníci lesa nebo polí
se mùete setkat s malými zajíèky, srnèaty, pøípadnì vajíèky, nebo èerstvì
vylíhnutými kuøaty baantù. Mnohdy
vypadá mládì opuštìnì a èlovìka to
svádí vzít ho do náruèí a poskytnout mu
tu nejlepší pomoc. Pravý opak je však
pravdou, matka takového mládìte je
vdy nìkde poblí, a jen v rámci zachování rodu, aby neupoutávala svou pøítomností dravce, se jen obèas vrací k
mládìti. Pokud na mládìti zanecháte
lidský pach, matka o nìj pøestane jevit
zájem a mládìti hrozí uhynutí. Sebelepší péèe doma nenahradí mládìti jeho pøirozené prostøedí.
V naší honitbì se lze setkat také s èernou zvìøí (divoèáky), která honitbou ve
zvýšené míøe pøechází za potravou ze
sousedních honiteb. Obyèejnì je èerná
zvìø plachá a nevyhledává kontakt s
èlovìkem. Výjimku mohou tvoøit bachynì vodící selata, kdy mùe docházet k
nebezpeèným støetùm s èlovìkem
nebo psem. Èerná zvìø je dnes rozšíøenìjší, ne napøíklad pøed 20 lety, a
setkání s divoèákem nemusí být v naší
oblasti ádnou vzácností.
Závìrem svého èlánku bych chtìl
podìkovat všem slušným a ohleduplným návštìvníkùm pøírody za jejich
pozitivní pøístup. A tìm, kteøí dosud
nepochopili, e èlovìk bez pøírody a
vyváeného ekosystému nemùe dost
dobøe existovat, bych chtìl vzkázat,
aby se zamysleli nad svým chováním a
zkusili se polepšit.
Ing. Martin Böhm
Pøedseda MS „Ostøí“ Chocerady

www.chocerady.cz

informace
Nabídka Mountfieldu a.s. pro obèany Chocerad
Stejnì jako tomu bylo i v loni, generální
øeditel firmy Mounfield a.s. pan Ing. Ivan
Drbohlav rozhodl, e obèané obce
Chocerady a pøilehlých obcí, které spádovì patøí k Choceradùm a splòují podmínku nahlášeného trvalého bydlištì v obci,

mají monost si u firmy Mountfield a.s.
zakoupit bazénovou sadu s 50 % slevou
viz níe, která se vyrábí v provozovnì v
Choceradech.
V pøípadì zájmu obèanù kontaktujte pana
Františka Turka, tel. 724 600 460.

Obecní úøad dìkuje generálnímu øediteli za tuto nabídku, vstøícný pøístup a
skvìlou spolupráci.
Starostka obce

CHOCERADSKÝ FOTBAL

CHOCERADSKÝ FOTBAL
Váení sportovní pøátelé,
v dobì, kdy budete èíst tento èlánek, bude se u chýlit letošní fotbalový roèník ke
svému konci.
Pojïme si zrekapitulovat dosavadní výsledky našich mustev:
Náš fotbalový potìr - choceradská pøípravka - se v tomto roèníku rozkoukává.
Pro vìtšinu malých fotbalistù je to letos
jejich první seznámení se soutìním fotbalem, s tréninky a novými kamarády.
Dùleitìjší ne výsledky je tak skuteènost, e se nám stále daøí fotbalové nadìje v Choceradech vychovávat. Poslední
místo v tabulce nic neznamená, pøíští a
pøespøíští rok bude vše jiné - tak jak
budou kluci a dìvèata dorùstat. Ji na trénincích pod vedením Pavla Kuelky a
Luboše Tusjaka jsou na pøípravce vidìt
velké pokroky.
Fotbalové actvo zaívá z našeho pohledu vcelku úspìšnou sezonu. Drí se
na 5. místì okresního pøeboru starších
ákù skupiny A, vyválèilo doposud 19.
bodù a nastøílelo soupeøùm 56 branek.
Napøíklad Neveklovu 12 kusù, nebo
Bystøici 11.
Své poslední utkání sehráli áci na domá-

www.chocerady.cz

cím høišti proti Jablonné 7.6. - tedy pøed
uzávìrkou vydání zpravodaje.
I tak mùeme ale øíci u teï, e letošní
sezona byla pro kluky i jejich trenéry Milana Kocábka a Luboše Javùrka - tou
úspìšnou. Vìøíme, e pøíští roèník bude
ještì lepší.
Béèko po dlouhém jarním pokukování
po první postupové pozici nedokázalo pøíliš potrápit lídra tabulky v Èerèanech a
opustilo lichotivou druhou pøíèku tabulky.
V tuto chvíli patøí choceradskému béèku
za 40 získaných bodù 5. místo stejnì jako
našim ákùm, ale v posledních dvou utkáních jej èekají soupeøi z nejniších pater
tabulky a dá se tak pøedpokládat, e svou
pozici kluci ještì vylepší.

Zøejmì málokdo èekal, po pøedloòském
jasném a zasloueném sestupu do IV.
tøídy a následném administrativním
postupu zpìt do tøídy III. takovéto umístìní. Spíše jsme oèekávali boj o udrení.
Take po letech záchranáøských prací
letos dohrává rezerva (ani ne tak Áèka
jako vzhledem k vìkovému prùmìru
spíše rezerva starých pánù J) Chocerad
svou sezonu v poklidu.
To Áèko je v odlišné pozici, pøed pár
zápasy by na nìj nikdo nevsadil ani pìtník. Po nevydaøených zápasech ze zaèátku jara - po šestizápasové šòùøe bez
výhry s pouhým jediným získaným bodem za domácí remízu s Teplýšovicemi se Áèko propadlo a tìsnì nad beznadìjnì poslední Kosoøice. Sestup byl témìø
realitou. Ovšem po domácí výhøe nad
Bakovem (a zaváhání v Sokolèi) následovala ètyøzápasová šòùra bez prohry a posun na nesestupovou 13. pozici. Oceòme
zejména získaný bod z Podìbrad, odkud
jsme moc bodù doposud nepøivezli. Také
poslední výhra nad Kutnou Horou 4:1 v
domácím prostøedí pøipomnìla výkony,
na jaké jsme byli v Choceradech zvyklí.
Uvidíme, jak se povede v posledních
tøech zápasech - v Uhlíøských Janovicích,
doma s Brandýsem a v Mnichovì Hradišti.
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informace
SBÌR BATERIÍ
Obecní úøad oznamuje všem obèanùm,
e v Choceradech byl zaveden oddìlený
sbìr pouitých baterií. Baterie je mono
odkládat do sbìrných nádob v budovì
obecního úøadu, ve škole nebo v prodejnì paní Serbusové. Svoz baterií zajišuje bezplatnì spoleènost ECOBAT,
která takto pùsobí i na mnoha jiných místech republiky.
Prosíme všechny, aby této monosti
plnì vyuívali, pouité baterie jsou
nebezpeèný odpad a do popelnice rozhodnì nepatøí. Vybité baterie je samozøejmì i nadále moné odevzdávat také v
rámci svozu nebezpeèného odpadu nebo
na jiných sbìrných místech, napø. v prodejnách elektro. Prodejce, na kterého se
vztahuje povinnost zpìtného odbìru, je
povinen od vás pøijmout pouité baterie
bezplatnì, ani byste kupovali nové baterie nebo jiné zboí.
Klára Rùièková

Jak jsme na tom
s tøídìním odpadù
Chocerady se spolu s mnoha dalšími
obcemi úèastní krajské soutìe
„My tøídíme nejlépe“.
V soutìi se hodnotí celková výtìnost
vyuitelných sloek odpadu (tj. papír,
plasty, sklo a nápojové kartony v kg na
obyvatele), pomìr mezi mnostvím
vytøídìného vyuitelného odpadu a
mnostvím smìsného nevyuitelného
odpadu, zajištìní sbìru nápojových
kartonù, baterií a další kritéria. V uplynulém 3. roèníku této soutìe, kdy se
hodnotilo období od øíjna 2006 do záøí
2007, Chocerady skonèily velmi úspìšnì
na 15. místì z 352 zúèastnìných obcí!
Zda budeme ještì lepší, záleí, váení
spoluobèané, jen na vás.
Klára Rùièková

DEN ZEMÌ
Tak jsme se po roce zase sešli, abychom kolem Chocerad udìlali velký jarní
úklid. I pøes dosti nepøíznivé poèasí zataeno, èasté pøeháòky a chladno stálo 19.
dubna po poledni na návsi kolem 50
dospìlých a 30 dìtí. Nutno øíci, e tak velkou úèast v tak mizerném poèasí organizátoøi neèekali a všichni úèastníci si
zaslouí uznání u jen za to, e vùbec pøišli. Pøebírat se v odpadcích není nic pøíjemného, ani kdy je sucho.
Bohuel, vraceli jsme se po roce víceménì na stejná místa. Po loòském úklidu,
kdy z rokle nad vlkoveckou eleznièní
zastávkou zmizela velká chataøská skládka, absolutní poøádek vydrel právì jen
do letošního jara. Trativod, který byl loni
zlikvidován, se znovu neobjevil, ale nová
hromada ano, a tak bylo zase co uklízet.
Také okolí staré skládky komunálního
odpadu u silnice do Ondøejova znovu záøilo odpadky, pøestoe jsme ho v minulém
roce dost dùkladnì vyèistili. Pøeci jen tu
však nebylo tolik práce jako loni, a tak
zbyl èas i na úklid potoka v hluboké rokli
pod skládkou. Øetìz rukou dospìlých a
dìtí dokázal vysunout do strmého svahu i
objemné a tìké vìci, napø. nìkolik pneumatik a køeslo. Stejnì jako loni bylo potøeba uklidit také pøístupové komunikace do
Chocerad silnici na Vestec, na Meridu a k
Marjánce, dále cestu na Komorní Hrádek
a stezku do Hvìzdonic.

Díky velké úèasti se podaøilo uklidit i
další naplánované lokality: V rokli za chatami „V Berlínì“ odklidila skupina muù a
starších chlapcù velkou èást staré chataøské skládky. Dìti pomohly vysbírat
odpadky z potoka a ze stránì za bývalou
léèebnou. K akci se pøipojil také pan
Rùièka z Komorního Hrádku sám se
pustil do úklidu „kolchozù“ a naplnil dva
kontejnery. Celkem bylo plných kontejnerù pìt, odpadky sváeli pracovníci obecního úøadu a pan Kocábek.
Na fotbalovém høišti zajistil obecní úøad
pro všechny zúèastnìné obèerstvení.
Následný program pro dìti ekohra o
potravních øetìzcích v pøírodì byl stejnì
jako práce poznamenán deštìm. Hrátky
se konaly v ponìkud stísnìných podmínkách pod støechou, ale dìtem omezení
nikterak nevadilo a usilovnì „krmily“ svá
vybraná zvíøátka.
Všichni, kdo v tento nepøívìtivý den pøišli a pøiloili ruce ke spoleènému dílu, si
zaslouí velké podìkování .
! ! !
D Ì K U J E M E
! ! !
Doufáme, e si všichni odnesli z této
akce pocit dobøe vykonané práce a nelitovali vynaloeného èasu. Co dodat? Bylo
by pøíjemné, kdybychom pøíští rok nemìli
co uklízet. Mohli bychom tøeba sázet stromy.
Klára Rùièková

skládkách v okolí naší obce, se nám
nechce vìøit. Apelujeme na jejich svìdomí a potøebu ít v èistém prostøedí nejen
na svých krásnì udrovaných zahradách, ale i za ploty jejich nemovitostí. V

mìsíci èervenci budou rozesílány upomínky a jsme pøipraveni v následujícím
èísle Choceradského zpravodaje neplatièe zveøejnit.
Iva Vávrová

PLATBA ZA ODPADY
Obecní úøad pøipomíná všem obèanùm
zde trvale ijícím povinnost úhrady platby
za tøídìný odpad splatný 30. 6. 2008 dle
pøílohy è. 5 Obecnì závazné vyhlášky è.
9/2003, tj. dìti do 6 let a dùchodci nad 70
let - 70,-- Kè, ostatní obèané - 110,-- Kè za
osobu.
S politováním musíme konstatovat, e
nìkteøí obèané nemají zaplacen ještì ani
poplatek za komunální odpad. Je záhadou, jak pùl roku 2008 tento odpad likvidovali. e by se spolupodíleli na èerných
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