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OPÌT JEZDÍME PO MOSTÌ
Všem obyvatelùm Chocerad a okolních
obcí dva mìsíce ztrpèovala ivot uzavírka
silnice II/113 z dùvodu opravy propustku
Oborského potoka. Výbìrové øízení
investora, tj. Støedoèeský kraj, vyhrála
firma VIAMONT s.r.o.. Po provedení pøípravných prací a znaèení objezdových
tras firmou Quo Benešov, zaèala koncem

dubna vlastní uzavírka a oprava propustku. Jednalo se o dosti problematickou
akci s minimálním vyuitím techniky,
proto byla plánovaná uzavírka na tøi mìsíce. Pøes všechny komplikace pøi stavbì
a nutné dodrování technologických pos-

akce provést nìkolik dalších oprav, které
by vyadovaly úplnou uzavírku nebo omezení dopravy na této komunikaci.
Konkrétnì se jednalo o opravu eleznièního pøejezdu a signalizace, která jak
všichni dobøe víme, velice èasto nefungovala nebo zdrovala provoz neúmìrnì
dlouhým intervalem signálu zakazující

vjezd na pøejezd. Obyvatelé Chocerad
problematiku znali a tak se stal pøejezd
pro nìkteré adrenalinovým zpestøením
dne. Po opravì, kterou provedli pracovníci ÈD pod vedením pana Smolíka z
finanèních zdrojù ÈD, vše funguje, jak
má, doufejme, e ještì dlouho fungovat
bude.
Další velkou akcí byla oprava dešové
kanalizace v ulici nad vlakovou zastávkou, nový chodník a ivièný povrch komunikace, která se vyznaèovala, hlavnì v jarních mìsících, velkou dírou hned za pøejezdem ve smìru na Komorní Hrádek a
malým kluzištìm. Investor byla obec
Chocerady a Správa a údrba silnic
Benešov, dodavatelsky zajistila firma

BES s.r.o. Benešov. V této souvislosti
nutno podìkovat vedoucím pracovníkùm
panu Vladislavu Sochùrkovi a Vítku
Barešovi ze SÚS a panu Milanu Dohnalovi z BESu, kteøí celou akci dovedli do
zdárného konce.
Velice nenápadnou, ale neménì potøebnou akcí, byla speciální technologií
R.TEC CF liner oprava vodovodního øadu
na mostì pøes øeku Sázavu, provedená
pracovníky VHS Benešov. Opravu technicky zajistil a dozoroval Ing. Pavel
Kuelka a úhrada byla z finanèních prostøedkù obce Chocerady.
Po celou dobu uzavírky, nejvíce v samotném závìru, narùstal tlak ze strany
uivatelù, aby bylo staveništì prùjezdné,
ale z dùvodu bezpeènosti pracovníkù i
obèanù to nebylo moné. Jsme velice
rádi, e se vše podaøilo, by nìkdy za velikého úsilí obecního úøadu a ochoty pracovníkù výše jmenovaných firem, ukonèit
uzavírku ve zkráceném termínu a nyní se
spoleènì mùeme tìšit z dalšího nového
opraveného kousku Chocerad.
Obecní úøad dìkuje obèanùm Chocerad
a okolních obcí za trpìlivost, kterou mìli v
prùbìhu této sloité akce.
Miloš Fantys

tupù pøi betonái se podaøilo zkrátit plánovaný termín uzavírky o celý mìsíc. Za to
patøí veliké díky všem pracovníkùm výše
jmenované firmy a hlavnì stavbyvedoucímu panu Milanu Pøikrylovi, který se snail
o co nejlepší provedení s minimálním dopadem na okolní obyvatele, kteøí byli v pøímém kontaktu se stavbou.
Komunikace je majetkem investora a
obec Chocerady nemìla mnoho moností vlastní prùbìh ovlivòovat, ale starostce
obce se podaøilo zajistit v rámci této velké
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Milí fanoušci !
Dva mìsíce utekly jako voda a maoretky Smetanky se Vám opìt hlásí.
Koneènì pøišlo oèekávané datum
7.6.2008 a maoretky Smetanky a fotbalisté SK Chocerady se vydali na spoleèné
soustøedìní do parkhotelu Mozolov u
Tábora. Ale døíve, ne jsme se vydali
smìr choceradský rybník, kde byl náš spoleèný odjezd, mìly jsme jako maoretky
pøipravené pro fotbalisty pøekvapení.
Vystoupení o poloèase bylo samozøejmostí, ale èokoládový dort s vìnováním
od maoretek Smetanek, chlapci opravdu neèekali. Všichni jsme se o dort podìlili a skvìle jsme si pochutnali. Ve tøi hodiny
odpoledne všichni úèastníci èekali u rybníka se svými zavazadly a vedoucí (mezi
které patøili: Pavla Smetanová, Martina
Kamelská, Luboš Javùrek, Milan Kocábek, Eva Bubnová) všechny nadšené
sportovce spoèítali a hurááá smìr
Mozolov. Hned po pøíjezdu nám byly pøidìleny chatky, jedna pro fotbalisty, druhá
pro maoretky a tøetí chatka patøila
vedoucím. V areálu parkhotelu se nacházel také krytý bazén a to bychom nebyly
správné dìti, abychom bazén hned první
den neokusily. Další dny jsme všichni
udìlali kus práce. Maoretky pøipravovaly
novou choreografii na prùvod, cvièily
nové prvky s novými hùlkami a zdokonalovaly nejen styl pochodu. Fotbalisté ale
také nebyli pozadu. Kadý den bìhali
nìkolikakilometrové trasy po okolí
Mozolova, cvièili pøesné støely na bránu a
parádní klièky proti budoucím protivníkùm, prostì poøádný trénink, který naše
fotbalisty posune na vyšší ebøíèek v
tabulce. Vedoucí pro nás pøipravili mnoho
èinností, pøi kterých jsme se zaruèenì
nenudili. Kluci maoretili a holky na oplátku hrály fotbal. Dlouhé chvíle jsme si krátili pøehazovanou a ping-pongem. Nechybìl ani výlet na nedalekou zøíceninu, veèerní táborák a také noèní bojovka, pøi

které byli vedoucí k nepoznání. Poslední
den vedoucí pøi spoleèném sezení rozdali
dárky tìm nejšikovnìjším a nejpilnìjším
(ale to jsme pøece byli všichni) a s tìkým
srdcem jsme se všichni louèili se skvìlou
partou, která se dala dohromady. Soustøedìní vyšlo skvìle, poèasí bylo povedené, nikdo netropil ádné velké problémy a všichni jsme se vrátili domù. Tak
zase za rok.
21.6.2008 byl náš veliký den. Ve vesnici
Pøestavlky se konalo 780. výroèí zaloení
obce. Byly jsme pozvány, abychom
vystoupily s našimi skladbami (jednalo se
o soutìní skladbu Alegreto a skladbu s
kapelnicí Carneval) a také jsme byly
zapojeny do prùvodu obcí za doprovodu
dechového orchestru Vranovanka.
Hudba nebyla sice rychlostnì podle našich pøedstav, ale stateènì jsme to zvládly. Celá akce byla dobøe organizovaná,

dìti i dospìlí si celý den uili a pro nás
maoretky bylo pøipraveno obèerstvení,
kde nechybìla ani vychlazená zmrzlina.
Kadopádnì to pro nás byla skvìlá zkušenost.
Jak jsme se zmínily v minulém èísle
Choceradského zpravodaje, èekají nás
dvì celostátní soutìe. Kvùli malému
poètu pøihlášených maoretek se soutì
v Pøešticích zrušila. Take nás èeká v
øíjnu pouze soutì v Daèièích. Zøejmì na
soutì pojedeme s mírnì vylepšenou
skladbou Alegreto, se kterou jsme se
umístily v Kolínì na 6. místì. Tak nám
drte palce.
Soustøedìní se nám povedlo, Pøestavlky jsme zvládly na jednièku a v Daèicích
snad také uspìjeme. Tak zase za dva
mìsíce.
Adéla Fantysová a Vaše Maoretky
Smetanky….

OBECNÍ KNIHOVNA
Výpùjèní doba od záøí
2008:
KNIHOVNA

Pátek: 13.30 16.30,
poslední pátek v
mìsíci do 18.00 hod.
Aktuální informace:
vitrínka u autobusové
zastávky
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Sloupek pro seniory

Výlet na zámek Jemništì

Dne 10. èervna uspoøádala sociální
komise OÚ Chocerady výlet pro seniory
na zámek Jemništì. Pøíliš teplé poèasí
moná nìkteré seniory odradilo, ale nebylo se èeho obávat. Klimatizovaný autobus
svezl úèastníky i z pøilehlých obcí. V autobuse bylo pøipraveno pro všechny malé
obèerstvení. Zámecká zahrada na
Jemništi nás pøivítala v plném kvìtu i se
svými obyvateli - pávy, lamami, husami,

Pøipravujeme:

papoušci mìli zrovna sanitární den.
Prostory zámku nás provedla mladá prùvodkynì, která svým hlasitým a pøíjemným výkladem všechny upoutala.
Posezení v místní kavárnì bylo malým
zpestøením po prohlídce zámku.
Akce se zúèastnilo 27 seniorù a podle
ohlasù se vìtšinì výlet líbil. Vìøíme, e na
pøipravovaných akcích bude úèast ještì
vyšší. Všímaví spoluobèané jistì postøehli fotografie ze zájezdu, které se ji v èervenci objevily ve vývìsce OÚ u zastávky
autobusu.
Sociální komise OÚ Chocerady

Zájezd do zahradnictví v Pøerovì nad
Labem a skanzenu Ostrá.
Pøedbìný termín 17. 9. 2008.
Zájemci se mohou hlásit na telefonních
èíslech:
317 792 362 pí Kocábková
728 080 738 pí Jirsová
Datum a hodina odjezdu z kadé obce
budou upøesnìny zprávou do Vaší poštovní schránky.
Tìšíme se na Vaši úèast
Sociální komise OÚ Chocerady

Informace prostøednictvím SMS
Významná ivotní jubilea èervenec, srpen 2008
Se souhlasem jubilantù uvádíme významná ivotní
výroèí našich spoluobèanù
Èervenec 2008

Horešovský František, Komorní Hrádek 75 let
Švec Boøivoj, Chocerady
60 let

Znovu pøipomínáme trvale ijícím obèanùm monost zaregistrovat se do systému zasílání SMS zpráv. Tento systém existuje ji nìkolik let, a pøesto nás pøekvapují reakce spoluobèanù, e o této monosti nevìdí. Obecní úøad touto cestou zasílá dùleitá sdìlení
týkající se ivota v obci. Pokud jste majiteli mobilních telefonù a
máte o tuto slubu zájem, staèí nahlásit na obecní úøad své jméno,
adresu a èíslo mobilního telefonu. Prosíme Vás, pokud jste ji v systému zaregistrováni a zmìnili jste èíslo mobilního telefonu nebo operátora, abyste nám tuto skuteènost také nahlásili.
Zároveò jde o formu inzerce, take kadý, kdo má zájem o zveøejnìní informace prostøednictvím SMS, pokud za tuto slubu zaplatí,
bude rozeslána.
Iva Vávrová

Srpen 2008

Souèková Vìra, Chocerady
Šustová Miroslava, Samechov

70 let
60 let

Všem oslavencùm pøejeme
hodnì zdraví, štìstí a osobní spokojenosti
Obecní úøad Chocerady
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SRPEN 68
Píše se rok 1968. Zimní výmìna prezidenta Novotného, který je nahrazen
takøka symbolicky váleèným veteránem
a hrdinou, armádním gen. Svobodou po
víceménì jednoznaèném vítìzství nad
Císaøem a dalšíma dvìma kandidáty v
atmosféøe moné vyjádøit dobovým sloganem „nepotøebujeme císaøe, chceme
svobodu“, v atmosféøe poadavkù na
uskuteènìní reforem vedoucích k dosaení „socialismu s lidskou tváøí“.
Prezidentem podle dnešních hodnocení
loutkovým, nicménì tehdy národem milovaným. Celkové spoleèenské uvolnìní
spojené s praským jarem a s druhým
národním hrdinou té doby Dubèekem v
èele obrozené strany, Èerníkem v èele
vlády a Smrkovským v èele parlamentu,
tedy národního shromádìní. Na politické scénì další nadìjné osobnosti po
obrodném procesu ve stranì Mlynáø,
Hájek, Kriegel, Šik, ale také Bi¾ak, Kolder
a další. To jen ve zkratce, protoe psáno
a dáno je o tom mnohé a definitivního a
zcela objektivního zhodnocení té doby
se stejnì asi nedoèkáme.
No a do toho my, kluci právì vyšlí z místní základní školy s hotovými pøijímaèkami pøipraveni na další studia èi uèení.
Mladíèci právì odrostlí letùm rajského
venkovského klukovského ivota vyplnìného pøestøelkami z prakù s kaštanovou, kamennou nebo v rùenínských
sklárnách vyrobenou a v Choceradech
hojnì skladovanou, pøípadnì z hvìzdonických šroubáren propašovanou municí v podobì sklenìných kulièek a matek
šroubù, bitvami v duchu støedovìku na
místních stráních a mezích s døevìnými
meèi a dýkami, kdy vítìzové muèili poraené praktikami, které neovládal ani
Caligula, zápasy beze zbraní ve stylu øecko-øímském jako z dob èingischána èi
Romula a Rema, dobrodrustvím ve
stylu Vinnetoua nebo Old Shatterhanda
vrhajíce z domova uzmutou sekeru upravenou v tomahawk èi pøenosnìjší dýku
neomylnì do nejblišího stromu nebo
vrat, nìkdy i do tìla vyskytnuvšího se
nešastníka nepøítele, souboji pistolníkù
po vzoru Youl Brynnera anebo všech
sedmi stateèných s kolty z pouti s náboji
hrachovými èi tìšího kalibru cínìnými,
flokáním z trubek dodávaných té ze
skláren s municí tentokráte pøevánì hlohovou, pøípadnì o mnoho úèinnìjší s
hroty opatøenými štìtinami z koštìte po
vzoru jihoamerických indiánù, bitvami na
vodì zpravidla koncem zimy na rybníce,
kde nepotopitelnými plavidly byly lámající se a tající kry a kdy u tìch nebylo, pøišly na øadu necky, èi letními dobyvaènými a dobrodrunými výpravami na øece,
tentokrát však na všem co se nad vodou
udrelo, no a koneènì suchozemskými
výpravami s trampským zpùsobem ivo-
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(Má) vzpomínka na srpen roku osmašedesát
aneb
Konec dìtství a poèátek nového vnímání reality
ta dobrodruhù a lovcù všeho co se hýbalo v pøilehlých lesích a roklích se zázemím v bunkrech, mj. a to je skuteènì
pravda, v zákopech oborského lesa,
které tam zbyly jako rozvaliny po doèasném pobytu sovìtských osvobozeneckých vojsk z roku pìtaètyøicet. Nález
zapomenutého samopalu z té doby
vedle nìkolika dalších vojenských pøedmìtù byl nejvìtší váleènou trofejí, byl
však ojedinìlý. Jen k bitvám ve vzduchu
nedocházelo, nebyla k tomu technika,
koneckoncù i v reálném váleèném svìtì
je tato technika nejmladší a hodnì
nároèná. Museli jsme se tedy spokojit
alespoò se snahou zneškodnit nepøátelského draka pøi podzimních událostech
toho druhu na pøilehlých polích a strništích. Všechna tato klání mìla jedno spoleèné, štìstí, e se nikomu nic váného
kupodivu nestalo, a vadu, a to e vítìzem byl vdy starší anebo jednoduše vìtší, protoe mladší a malí hrdinové mìli
zpravidla smùlu. Další prohrou byla
nanejvýš poznámka v ákovské kníce,
prasklo-li nìco a nebyl-li pøípad vyøešen
pøednostnì, tehdy podle našeho hodnocení zaruèenì velmi nespravedlivým
dùrazným osobním zpùsobem øeditelem
ZDŠ, pøípadnì jeho zástupcem, jeho
pro zmìnu slovní výnos rozsudku neposlouil zrovna také ke chloubì. Po tìchto
trestech i pøes pøípadné postìování si
následoval ve srovnání s øeditelovým
bolestným tìlesným trestem chabý
domácí výprask, pøièem stejnì ale nejvìtším trestem zùstal zákaz vycházení
èili domácí vìzení, tedy tresty udìlované
následnì doma a absolutnì stvrzující
tresty udìlené ve škole. Tøetím znakem
onìch klání bylo, e nebyla vedena s
cílem primárnì nìkomu ublíit nebo
nìco poškodit, byly to prostì klukoviny,
motivované èasto citovanými hrdiny.
Konala se ovšem i bojová klání v duchu
vyloenì sportovním a to pøevánì na
poli fotbalovém, nohejbalovém èi volejbalovém, v zimì hokejovém na nepostradatelném rybníce, protoe øeka i
kdy v té dobì ještì zpravidla zamrzající
byla a náhradním øešením. Nutno
poznamenat, e nejmilovanìjší fotbal,
nìkdy i kopaná, se hrál u od domova a
mièuda byla ošoupaná døíve, ne potkala trávník anebo také lejno husí pasoucích se na høišti. I na sportovních kolbištích mìli ale starší stále jistou výhodu,
mladším však byla dána aspoò šance.
Ale dosti nadsázky a zpìt k politice.
Takto vycvièeni v základních disciplínách boje a taktiky za školou, hlavnì
však, a teï vánì, vybaveni spontánní
výchovou v té dobì ještì všeobecnì
ménì zdeformovaného myšlení a
vyzbrojeni podle mého názoru výbornou
pøípravou na ZŠ, za kterou se sluší podì-

kovat, jsme s jenom reálnìjšími nadìjemi a šancemi na úspìch, s nadšením ale
také obavami, tak trochu podepøenými
probíhajícími spoleèenskými zmìnami
vstupovali do vìtšího svìta, který se
rýsoval za obzory Chocerad a nejblišího dotud poznaného okolí. Tøi z nás se
ještì staèili pøihlásit na vojenské školy s
technickým zamìøením v dnešním
zahranièí s moností uplatnìní v armádì. Já to vzdal ještì pøed nástupem, jeliko atmosféra na východì republiky
houstla dle mého vjemu více, ne jsem
unesl, druhý v poloèase, a tøetí, který
vojenského vzdìlání dosáhl, to vzdal
zanedlouho a hned nadvakrát, podruhé
bohuel a na vìky. Zkrátka vojáci z
povolání z nás asi být nemìli.
I kdy ve vzduchu bylo cosi cítit a napìtí i pøes stoupající nadìje na zmìny spoleèenského klimatu rostlo, nevzpomínám si, e by nìkdo pøi nejmenším tušil,
co se odehraje onoho památného rána,
21. srpna. Moná, e nìkdo z jediného
tehdy neomezenì rozšíøeného sdìlovacího prostøedku zachytil rádiem šíøící se
zprávu o vpádu spojeneckých vojsk do
tehdejšího Èeskoslovenska, kadopádnì brzy ráno se o tom mohl pøesvìdèit
kadý sám. Nejdøíve provolání zprostøedkované místním rozhlasem a
zachycené i snad zakonzervované v
podobì magnetofonového záznamu na
B4 skrze mikrofon vysunutý z okna na
návsi, kusé zprávy z Prahy - bitva o rozhlas, a zanedlouho potom kolony obrnìných transportérù, nákladních automobilù a gazù projídìjících smìrem od
Prahy a „Berlína“ pøes náves a most na
druhou stranu a dále na jih, odkud vstup
nebyl moný. A desítky, moná stovky
udivených nevìøících zaslzených párù
oèí za záclonami oken domù lemujících
hlavní silnici v pøilehlém jejím okolí, lidí
zoufale lovících zprávu z média, co se
vlastnì dìje a co bude. No a pak opìt
naši hrdinové z bojù výše popsaných,
tentokrát po vzoru hrdinù otcù sice pøes
jejich ale hlavnì pøes zákaz strachujících se matek vybìhli do ulic, aby vidìli
ten zaèátek snad skuteèné války s co
moná nejblíe a vidouce, e se nic váného nedìje, doprovázeli projídìjící
kolony, v mém pøípadì od rybníka na
zastávku za mostem. Jakkoliv jsem nezaznamenal ádný projev ohroení ze strany nevítaných návštìvníkù, kteøí snad
stejnì vyjevenì a udivenì, spíše však
naoko jakoby nepøítomnì shlíeli z vozù
a støeili okolí, u pøejezdu eleznice pøece. Skupinka chlapù pøed tehdejším kioskem na zastávce, z nich jeden z plaèících rvoucí si vlasy udìlal pravdìpodobnì ještì nìco více, výhruné gesto, krok
navíc èi co, a nìkteøí z vojákù strhli z
ramene samopaly a zamíøili… Naštìstí
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SRPEN 68-pokr aèování
jen to. A mì a myslím všem zatrnulo.
Bylo po hrdinství. Pozdìjší zprávy a
zábìry z rozhlasu a televize potvrdily, e
všude se prùjezd a obsazení neodehrály
bez napadení, støelby a dalšího. To
pravé hrdinství mìlo pøijít a pozdìji.
Podobnì jako to vše ostatní, co se odehrálo v dobì a letech následujících. Ale
to u ví kadý z nás, a koneckoncù i ti co
pamatovat nemohou, z jiných zdrojù èi
vyprávìní. No a ten, co mìl tehdy štìstí,
e nedošlo k výstøelu…? Pøišel na tom
samém místì sedmnáct let poté o ivot
stejnì a pøivzal si k tomu navíc svoji
enu. Osudy jsou nìkdy neúprosné.
Je tomu 40 let, psal se rok 1968. A
nikdo nevìdìl, co bude dál. Tehdy jsem
ani zdaleka nemìl zdání, jakým mezníkem pro naši budoucnost, a stále i dnes,
se rok osmašedesát stane.

Kdy jsem poprvé vstoupil do místní školy, v aule mi padl do
duše citát Jana Ámose Komenského KDOKOLI SE NARODIL ÈLOVÌKEM,
NECH SE UÈÍ ÍT JAKO ÈLOVÌK.
Nìkdo se o to snaí, nìkdo to bere levou zadní,
jiný na to kašle.
To tak.

P.S. Omlouvám se, e nezbylo místo pro
holky, tedy dívky, tak o nich snad nìkdy
pøíštì. A kdyby snad mìl nìkdo také nìjakou vzpomínku k této dobì, nech se s
námi o ni podìlí. Za foto by i kronika byla
vdìèna.
Ing. Ivo Koøínek

Jiøí Cinkejs
kreslila Jana Proskovcová

OBÈANSKÁ VZDÌLÁVACÍ JEDNOTA KOMENSKÝ
V CHOCERADECH
Od doby, kdy byla v devadesátých
letech navrácena budova sokolovny
zpìt jejich vlastníkùm, tedy OVJ
Komenský a TJ Sokol, prošla nejednou úpravou. Byly pøestavìny místnosti dnešní restaurace ve spodní
èásti budovy. Na opravu fasády a na
výmìnu elektroinstalace byly získány
dotace od MŠMT ÈR a ÈOS.
Opravovat a udrovat tuto budovu je
ale nutné kadý rok. Oba spolky se o
to snaí v rámci svých moností. Po
uspoøení dostateèného obnosu

www.chocerady.cz

penìz jsou realizovány vìtší a smysluplné opravy. Letos jsou díky finanènímu pøíspìvku zastupitelstva obce
právì dokonèovány nové nátìry
oken a dveøí. Z vlastních zdrojù spolkù jsou financovány vymalování sálu,
údrba parket a nové závìsy oken.
Nìkolikrát roènì se èlenové scházejí
o víkendech na brigádách a „ odlehèují “ sokolovnì od nadbyteèných
vìcí. Velkým projektem je plánovaná
výstavba sociálního zaøízení v prvním patøe.

Pøed pìtatøiceti lety byla znovu
obnovena ochotnická divadelní èinnost v Choceradech. Pøi této pøíleitosti se pøipravuje výstava s názvem „
Choceradské divadlo“, která se uskuteèní 6. a 7. záøí 2008 v sokolovnì.
Pøijïte se podívat, rádi Vás provedeme všemi prostory prvního patra.
Èlenové OVJ Komenský
v Choceradech
www.divadlochocerady.cz
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ V SAMECHOVÌ
V loòském roce se zdálo, e SDH
Samechov se zaøadí mezi ty sbory,
jejich historie byla u dopsána.
Nakonec se ale ukázalo, e lze najít
dostatek tìch, je mají zájem pokraèovat
v tradici, kterou naši pøedci zaloili roku
1922.
Za pomoci obecního úøadu se parta stávajících a nových èlenù pustila do obnovy aktivní èinnosti sboru. Zastupitelstvo
obce nám v letošním roce poskytlo
finanèní pøíspìvek ve výši tøicet tisíc
korun. Tyto finance byly a jsou èerpány s
rozmyslem.
Obnova výstroje a výzbroje sboru se
ukázala prvoøadým krokem. Do Samechova byla pøevezena hasièská cisterna
z Chocerad, která nebyla v lichotivém
technickém stavu. Nìkolik sobot i nedìlí
jsme vìnovali opravám tohoto vozu.
Bylo pøipraveno na øádnou technickou
kontrolu, kterou také prošlo. Pozdìji
jsme investovali èást finanèních prostøedkù do kompletní výmìny nefunkèních kohoutù vozu. Výzbroj v hasièské
zbrojnici byla vytøídìna a zkontrolována.
Kompletnì jsme rovnì vybavili hasièský automobil. Poøízeno bylo sedm kusù

Hasièi na venkovì neplní pouze funkci
poární ochrany, ale jsou také jednou ze
spoleèenských sloek obce. Vydaøenou
akcí letošního roku byly èarodìjnice,
poøádané dobrovolnými hasièi. Hranice
vysoká ètyøi metry byla výsledkem práce
šikovných rukou. Rozzáøené oèi pøítomných dìtí i jejich rodièù byla odpovídající
odmìna za obìtovaný èas pøi jejich pøípravì.
Dobrovolní hasièi dìlají tyto aktivity ve
svém volném èase. Vìøím, e na svou
práci pro obec mohou nahlíet jako na
dobøe investovaný „ vklad “. Stejnì tak
vìøím, e v jejich snaení je podpoøí i ti,
kteøí nevlastní prùkazku èlena SDH.
Martin Kùrka
SDH Samechov

nových pracovních stejnokrojù a pracovních bot.
Pøed námi je nyní obnova nátìru støechy hasièské zbrojnice, která bude financována rovnì z ji zmiòovaného finanèního pøíspìvku a realizována svépomocí
èleny SDH v nejbliší dobì. V plánu
máme také obnovení laku hasièského
vozu.
Podaøilo se nám tedy bìhem nìkolika
mìsícù vrátit SDH Samechov mezi sbory, které jsou v pøípadì potøeby schopné
pomoci. Provìrkou tohoto tvrzení nám
byla nedávná bouøe, která bìhem nìkolika minut zmìnila vzrostlé stromy na
samechovské návsi v pøelámané sirky.
Odstraòování popadaných i nalomených kmenù a vìtví zajistil bìhem nìkolika minut náš sbor.

Podìkování obèanùm
Váení spoluobèané,
obecní úøad tímto dìkuje všem, kteøí peèují o obecní
pozemky pøed svými nemovitostmi a pøispívají tím ke
zpøíjemnìní prostøedí ve svém okolí. Dìkujeme.
starostka a místostarostka obce
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Se zateplením Základní školy v Choceradech
pomohou peníze z Evropské unie

Chocerady 10.7.2008
Se zaèátkem letošních prázdnin zaèala realizace projektu
Obce Chocerady na zateplení
budovy Základní školy a mateøské školy v Choceradech.
Náklady projektu pøesáhnou
èástku 18,5 mil. Kè a celá akce
je spolufinancována z
Evropské unie z Fondu soudrnosti a Státním fondem ivotního prostøedí ÈR v rámci
Operaèního programu ivotní
prostøedí.
Cílem projektu je zamezit tepelným ztrátám a tím uspoøit energii
pøi vytápìní objektu. Ekologickým
cílem pak sníit mnoství CO2 a
dalších škodlivin v ovzduší v obci

Realizací tohoto projektu dojde ke
sníení emisí CO2 o cca 165,09
t/rok a k úspoøe energie cca 1340
GJ/rok.
Zlepšení tepelnì technických
vlastností budovy bylo pøedmìtem ádosti o dotaci z fondù EU z
Operaèního programu ivotní prostøedí. ádost byla podána v
lednu 2008 ve tøetí výzvì OPP,
které bylo cíleno pøímo na školská
zaøízení. ádost prošla pøísným
hodnocením na Státním fondu
ivotního prostøedí nejen z hlediska pøínosu pro ivotní prostøedí
ale i z hlediska ekonomické efektivnosti a úèinnosti vloených
finanèních prostøedkù na sníení
energetické nároènosti provozu
školy a projekt se umístil na 25
místì. Rozhodnutím ministra

ivotního prostøedí byla pøidìla
èástka 15,263 mil Kè z evropských fondù a èástka 0,897 mil Kè
ze Státního fondu ivotního prostøedí. V letošním roce bude realizována výmìna výplní budovy a
dojde k zateplení ploché støechy
budovy, v jarních mìsících pøíštího roku dojde k zapoèetí prací na
zateplení pláštì budovy.
Ve výbìrovém øízení uspìla a
dodavatelsky rekonstrukci provede firma KASTEN, s.r.o. v celkových nákladech 17,602 mil Kè.
Zbývajících 2,5 mil Kè bude financováno z rozpoètu obce Chocerady a pøislíbené dotace Støedoèeského kraje, který na rekonstrukci pøispìje èástkou 1,5 mil Kè
ze svého Fondu ivotního prostøedí.
místostarostka obce
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PROJEKT ZELENÁ OBEC
Obec Chocerady je od èervence 2008
zapojena do projektu Zelená obec.
Kontejner na likvidaci drobného elektroodpadu je umístìn na obecním úøade
Chocerady v pøízemí vedle vchodových
dveøí.
Informace o projektu Zelená obec
Projekt „Zelená obec“ se snaí øešit problematiku sbìru a recyklace drobných
elektrozaøízení po skonèení jejich ivotnosti. Zatímco velké
spotøebièe se èasto
nevejdou do kontejneru
na smìsný komunální
odpad, malé spotøebièe
díky svým malým rozmìrùm èasto konèí ve
zbytkovém odpadu, co
znamená pomìrnì
významnou zátì pro

ivotní prostøedí v podobì skládkování
nebo spalování elektroodpadu.
Co vše patøí do sbìrného boxu?
A. Støední a drobné elektrospotøebièe
1. Malé domácí spotøebièe
napø. vysavaèe, ehlièky, topinkovaèe, fritovací hrnce, mlýnky, mixéry, kávovary,
holicí strojky, masání strojky, hodinky,
budíky, váhy apod.
2. Zaøízení informaèních technologií a
telekomunikaèní zaøízení
napø. minipoèítaèe, notebooky, elektronické diáøe, kalkulaèky, telefony, mobilní
telefony, poèítaèové periferie jako myši,
klávesnice nebo reproduktory, poèítaèové komponenty apod.
3. Spotøebitelská zaøízení
napø. rádia, videokamery, videorekordéry, CD, DVD, MP3 a jiné pøehrávaèe,

walkmany apod.
4. Elektrické a elektronické nástroje
napø. vrtaèky, pily, brusky a jiné malé a
støední nástroje
5. Hraèky, vybavení pro volný èas a
sporty
napø. elektrické vláèky a autíèka, ruèní
ovladaèe videoher, videohry, tachometry
a jiná sportovní mìøidla
6. Ostatní støední a drobné elektrospotøebièe
napø. mìøící pøístroje, lékaøské pøístroje
B. Tukové a knoflíkové baterie
Naopak, do sbìrného boxu NEPATØÍ:
A. Elektrospotøebièe, které jsou rozmìrovì nevhodné (orientaènì vìtší ne mikrovlnná trouba) napø. praèky, myèky, sporáky,…
B. Elektrospotøebièe, které vyadují speciální recyklaèní technologii televizory,
monitory, záøivky, lednice a mrazáky
C. Tonery a cartridge inkoustové a jiné
náplnì tiskáren
Iva Vávrová

Váení spoluobèané
na základì dopisu starostky obce
Kalištì - viz níe Vás ádám, aby odpad
vyprodukovaný v katastru naší obce
nebyl odváen, ale byl øádnì likvidován pouze na našem území. Dále upozoròuji, e od 1.7.2008 probíhá kontrola finanèních úhrad za komunální i
separovaný odpad a jeho likvidace. V
mìsících záøí - øíjen je plánovaný svoz
nebezpeèného a velkoobjemového
odpadu, o termích budete informováni
ve vývìsce OÚ a formou sms.
Starostka obce

Vìc: KOMUNÁLNÍ ODPADY
Váená paní starostko,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc a
souèinnost pøi øešení problému s ukládáním odpadù, který obèané a rekreanti z
katastru Vaší obce pøeváejí k likvidaci do
našeho katastru.
V naší èásti obce Poddubí u stanice
autobusové zastávky je pro trvale ijící
obyvatele obce Kalištì a také pro vlastníky rekreaèních objektù na našem správním území umístìn velkoobjemový kontejner pro ukládání komunálních odpadù.
Do tohoto kontejneru nesmí ukládat odpady obyvatelé jiných obcí, ani vlastníci
rekreaèních objektù leících mimo naše
katastrální území. V nedávné dobì jsme

ke kontejneru instalovali tabuli, která na
toto upozoròuje. Pøesto se èasto stává,
e „cizí“ obèané do Poddubí odpad vozí a
neoprávnìnì jej ukládají do našich kontejnerù. Jak jistì víte, je èástka za likvidaci
komunálního odpadu nemalou polokou
obecního rozpoètu, zvláštì tak malé obce
s velkým poètem rekreaèních objektù,
jako jsou Kalištì.
Paní starostko, obracím se s prosbou o
pomoc konkrétnì na Vás, protoe mne
obyvatelé z Poddubí ji mnohokrát upozoròovali, e právì obèané Vaší obce do
Poddubí komunální odpad vozí.
ádám Vás, zda by bylo moné provést
kontrolu Vaší evidence, mají-li všichni

Vaši obyvatelé k ukládání jimi produkovaných odpadù øádnì zajištìnou popelnici
na komunální odpad a také zda vlastníci
rekreaèních objektù na Vašem správním
území likvidují jimi produkovaný odpad
pouze v katastru Vaší obce.
Zároveò prosím o zveøejnìní upozornìní na zákaz odkládání odpadù produkovaných na Vašem správním území na
území naší obce, by by odpady byly ukládány do kontejnerù. Pøípadné pøistiení
obèanù, kteøí se dopouštìjí tohoto protiprávního jednání, budeme nuceni øešit v
souladu s platnými zákony.
Dìkuji Vám za pochopení a oèekávám
Vaši zprávu k výše uvedenému.
Ing. Jana Havlíèková
starostka obce
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