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A CO DÌTI, MAJÍ SI KDE HRÁT?
Nelekejte se, nebudu Vám pøedstavovat hudební kapelu „Katapult“ s jejich
hitem minulých èasù. Dovolil jsem si jen
vypùjèit úvodní text této písnì. Ptáte se
proè, a to právem.
V osadì Samechov nìkolik nadšencù
sboru dobrovolných hasièù napadlo tento
stav trochu vylepšit. Zamysleli se a veliký
nápad byl na svìtì. Pod vedením Martina
Kùrky spoleènì dali dohromady finanèní
prostøedky, aby mohli pro dìti pøipravit
odpoledne plné her, soutìí, vèetnì slad-

kého pøekvapení, co vše Máòa dokáe,
co si mohly všechny dìti vyzkoušet
jízdou terénem jako by se jelo k ohni. Na
závìreèné opékání buøtù byli opìt pozváni všichni, i ti, kteøí nesoutìili. A opékání
si mohly dìti za dozoru dospìlých samy
vyzkoušet.
Chtìl jsem se s Vámi podìlit o ten
bájeèný pocit úspìchu této neobvyklé
akce, která všechny lidi a hlavnì dìti potìšila. Dìtí pøišlo tolik, e se ani nedaly spoèítat. Já jsem jen fotografoval, abych
lidé, sousedi i náhodní pøíchozí. Všichni
se veselili, smáli a hlavnì mìli k sobì hodnì blízko. K veèeru se k nám pøišla podívat i starostka obce Chocerady paní
Bubnová. Její pochvala nás velmi tìší a
hasièe zavazuje. Kdy se na podobné
akce nebude zapomínat, budou si dìti na
Samechovì mít vdycky kde hrát.
Pavel Haken, Samechov 4

kých odmìn a ukázku, co takové hasièské auto dokáe, kterému zde jinak
neøekneme ne naše Máòa. Pøipraveno
bylo i pohoštìní pro rodièe, vèetnì posezení, kde se dalo.
Spoleènì se dohodli, jaký bude program, a hned si rozdìlili úkoly. Teprve nyní
mohl pøijít den „D“, 23. srpen 2008 13:00.
Máòa spustila svoji sirénu a za všechny
hasièe Martin Kùrka pøivítal z mikrofonu
dìti, rodièe a další pøíchozí. Souèasnì
byla vysvìtlena pravidla her, vèetnì vel-

zachytil onu neobyèejnì vyvedenou atmosféru k velké radosti všech a hlavnì tìch
odválivcù hasièù. Jim patøí dík, e si
nìkdo troufl dát dohromady tolik spokojených dìtí a lidí kolem. K této neobvyklé
události pøispìlo i dobré poèasí.
Závìrem mi dovolte pøipomenout, e za
celou dlouhou dobu, kdy do Samechova
jezdím a nyní i iji, se zde nic podobného
nekonalo. Dnes se sešly dìti, sešli se

DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ V CHOCERADECH
Dobrý den paní starostko,
vzhledem k pøechodu na digitální vysílání televize a postupnému vypínání jednotlivých vysílaèù šíøících analogový televizní signál, jsem se informoval o pøechodu obce Chocerady na digitální vysílání.
Pøedpokládám, e dotazy na pokrytí
budou i u Vás stále èastìjší, dovoluji si
proto pøedat odpovìï diváckého centra
Èeské televize na dotaz o vykrytí obce
digitálním signálem:
"Dobrý den pane Císaøi,
v souèasné chvíli máme k dispozici
informace o spuštìní vysílaèù primárního

www.chocerady.cz

významu. Po spuštìní vysílaèù primárního významu se budou postupnì oblasti
promìøovat a dovykrývat. V souèasné
chvíli tedy nemùeme øíci, zda vùbec
bude pro digitální vykrytí pouit vysílaè na
Komorním Hrádku nato kdy.
Chocerady spadají do oblasti pokrytí
buïto z praských vysílaèù nebo z Votic.
Je moné, e budete moci pøijmout signál
u z tìchto vysílaèù. Praha bude vysílat
ji od záøí respektive øíjna na kanálu 53.
Votice - Mezivrata by se mìli spouštìt v
létì pøíštího roku. CT - divácké centrum."
Martin Císaø
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informace
Historie Sokola v Choceradech
Zaloení tìlocvièné jednoty Sokol v
Choceradech se datuje k r. 1912, kdy v
prosinci toho roku se uskuteènila ustavující schùze. Jednota vznikla pøièinìním
šiøitele myšlenky sokolské Františka
Tlamichy, budoucího starosty obce
Chocerad Františka Kopøivy, nájemce
dvora Obory Josefa idlického a uèitelù
Adolfa Kaliny z Vodsliv, Františka Pobudy
a Františka Štelly z Chocerad. Starostou
jednoty byl zvolen František Kopøiva a jednatelem František Pobuda. Ze zápisu z
první výborové schùze ze 14. bøezna
1913 se dovídáme obsazení funkcí, kde
místostarostou je zvolen Josef idlický a
správcem domu František Tlamicha.
Dále byl podán návrh na zakoupení tìlocvièného náøadí, a to hrazdy, bradel a
konì v pøibliné cenì 560 K. Pøi jednotì
byl zøízen ještì 4 èlenný dramatický a
zábavní odbor se èleny F. Kalinou, F.
Pobudou, F. Hlaváèkem a B. Salátkem.
První zápis uvádí ještì jména Josefa
Vaòka a Karla Turka.
Èlenù celkem bylo nìco pøes padesát a
cvièilo se v malém hostinském sále na
„Kníecí“ (dnešní sokolovna). Poslední
zápis z pøedváleèné doby je datován 4.
èervna 1914, za kterého vyplývá mj. zavedení funkce vzdìlavatele jednoty, kterým
byl zvolen bratr Kalina.
Z první svìtové války, kam byla odvelena vìtšina muù, se nevrátil Fr. Tlamicha
a dalších 9 èlenù jednoty. Nová ustavující
schùze se konala 11. srpna 1919 za úèasti okrskového náèelníka br. Karla

Veselého a 50 obèanù a starostou byl zvolen opìt František Kopøiva, námìstkem
Fr. Tomek, jednatelem Dr. Musil, pokladníkem František Šusta a náèelníkem uèitel Jar. Hrubý. Vzdìlavatelem se stal prof.
Josef Vycpálek, dalšími èleny výboru byli
Bedøich Salátek a Rùena idlická a tøi
dozorci jmìní Jaroslav Schück, Josef
Jelínek a Antonín Èenìk.
Spoleènému majetnictví spolkù Sokola
a Komenský budoucí sokolovny pøedcházelo ještì zaloení Obèanské vzdìlávací
jednoty Komenský, která vznikla na podnìt Františka Kopøivy v roce 1904.
„Úèelem jednoty jest, aby ètením knih a
èasopisù, poøádáním pøednášek a
ušlechtilých zábav ivot v obci se povznesl“ stálo v preambuli. Prvním pøedsedou
spolku byl Fr. Sadílek, místopøedsedou A.
Kolman, jednatelem Fr. Kopøiva a pokladníkem Fr. Vomáèka.
Snaha ke zøízení dùstojné tìlocvièny
vyústila v dar majitele panství, velkostatkáøe Antonína Sigmunda KhevenhülleraMetsche, roku 1921, jím vìnoval jednotám Komenský a Sokolu hostinec „Na
Kníecí“ a 100.000 K.
Spoleèná valná hromada usnesla se o
pøestavbì budovy hostince a dle plánu
stavitele Vojtìcha Tuky z Hvìzdonic byla
pøestavba v bøeznu 1922 dokonèena. Byl
zøízen tìlocvièný sál s divadelním jevištìm a elektrickým osvìtlením. Slavnostní
otevøení se v dùsledku úmrtí zaslouilé
èlenky Ludiše Vycpálkové-Musilové
pozdrelo a konalo se a ve dnech 28. a

30. èervence 1922 za pøítomnosti zástupce støedoèeské upy sokolské Riedla a
vinohradské jednoty Jirsáka. Odpoledne
bylo na pozemku pøed špýcharem dvora
Obory veøejné okrskové cvièení sokolské,
které za krásné pohody skvìle se vydaøilo
a tìšilo se veliké úèasti obyvatelstva i z
dalekého okolí a z Prahy. Pøed cvièením
byl slavnostní prùvod.
Od té doby ivot sokolský v obci plnì se
rozvil. Cvièilo pilnì èlenstvo muské i enské, dorost i actvo, které cvièilo v sokolovnì i v hodinách tìlocviku školního i
veèer dvakrát v týdnu. Jednota úèastnila
se všech podnikù sokolských i národních
a svým dramatickým odborem, spoleèným s jednotou „Komenský“ povznášela
kulturní ivot v obci; výtìkem z èastých a
hojnì navštìvovaných div. pøedstavení
uplácela znaèný dluh, který pøestavbou
budovy obìma jednotám vznikl.
Takové byly tedy poèátky Sokola v
Choceradech. Nutno ještì pøipomenout,
e první stadion byl umístìn vpravo od
cesty ke mlýnu. Bez zajímavosti není dále
fakt, e uvedená jména a na výjimky starosty Fr. Kopøivy a B. Salátka se v
Choceradech ji nevyskytují, jen nìkterá
mají ještì vztahy k dnešním Choceradùm, ale vìtšina se z Chocerad vytratila a
s výjimkou prof. Vycpálka, dr. Musila a
Jar. Schücka upadla v zapomnìní. Je
tedy na místì si je pøipomenout a také
proto se k pokraèující historii Sokola
postupnì vracet.
Ivo Koøínek

... A SOKOL NYNÍ
Od roku 1993, kdy byla obnovena èinnost TJ Sokol, se opìt jako v dobách vzniku pilnì cvièí. Sokolovnu však nahradila
školní tìlocvièna a cvièit chodí dnes u
jen dìti. Oddíly mladšího a staršího actva fungují nepøetritì od obnovení cvièení, prakticky po celou tuto dobu se dìtem
jako cvièitelé vìnovali manelé Jana a
Josef Proskovcovi. Dalšími cvièiteli a cvièitelkami byli Rùena Polášková, Taána
Vycpálková, Jana Kopøivová, Pavla a
Vláïa Zíkovi, Hana Krchová. Jejich rukama prošly postupnì desítky dìtí, které se
nauèily leccos, na co v hodinách tìlesné
výchovy èas nezbývá.
V roce 1997 pod vedením Pavly Zíkové
a pozdìji Hanky Krchové vzniklo nìco
jako mateøské centrum v podobì úasného cvièení pro rodièe s dìtmi. Všechny
maminky, ale i tatínkové jistì rádi vzpomínají. Ve stejné dobì vedla také Gábina
Andonová cvièení pro eny.
Starostou Sokola je od roku 1998
Vladimír Zíka. V souèasné dobì fungují
celkem tøi oddíly. Jsou to jednak ji zmínìné oddíly staršího a mladšího actva,
které se scházejí jednou týdnì v tìlocviènì a podle sokolských principù rozvíjejí
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tìlesnou všestrannost: cvièí odvahu, sílu
a obratnost na náøadí, rychlost a vytrvalost pøi soutìích a hrách. Podobné cíle si
klade i nejmladší z oddílù - oddíl pobytu v
pøírodì (turistický), který se snaí nabídnout dìtem to, co dnes èasto velmi
postrádají, a to pøirozený pohyb venku, v
pøírodì, zpestøený hrami na rùzné motivy.
Všechny oddíly jsou stále otevøeny
novým èlenùm. V pøípadì zájmu je mono
kontaktovat P. Zíkovou (tel.317792161cvièení v tìlocviènì) nebo K.Rùièkovou
(tel.317792724- turistický oddíl).
Kromì své základní pravidelné èinnosti

se TJ Sokol také snaí pøispívat k oivení
ivota v obci, organizuje akce pro dìti (Pohádkový les, Cesta kolem svìta), kadoroènì poøádá lampiónový prùvod k výroèí
28.øíjna, pøispívá na rùzné sportovní akce
(napø. plavecké zájezdy), podílí se i na dalších spoleèenských akcích.
Velmi rádi bychom uvítali nové cvièitele
nebo cvièitelky, kteøí by pomohli obnovit
napø. cvièení pro pøedškolní dìti a rodièe
nebo zpestøit nabídku pro dìti i dospìlé
jinými sportovními aktivitami.
Klára Rùièková

www.chocerady.cz

informace
Ahoj, fanoušci maoretek!
Maoreácká dvoumìsíèní dovolená
utekla jako voda a my se opìt hlásíme v
plné síle a kráse.
V dnešním vydání Choceradského zpravodaje si pøeètete vše o vystoupení ve
Vranovì s dechovým orchestrem a o
nastávající soutìi v Daèicích. Tak hezké
poèteníèko.
Náš první trénink probìhl 10. záøí ve
školní tìlocviènì. Trénovaly jsme pøedevším na nadcházející vystoupení ve
Vranovì, kam jsme se 27. záøí vydaly.
Vystupovaly jsme za doprovodu dechového orchestru Vranovanka. Na programu byla ètyøi vystoupení, ale nakonec
jsme zapochodovaly ještì závìreènou
pátou skladbu. Mezi skladby patøily napøí-

klad písnièky: Šly panenky silnicí, Kolíne,
Kolíne a Castaldo. Vranovanka byla s
naší spoluprací spokojená my pochopitelnì také a pøislíbila nám spoluúèast na
dalších akcích.
Netrpìlivì èekáme na datum 17. øíjna,
kdy odjídíme do Daèic, kde se 18. øíjna
koná celorepubliková soutì v maoretkovém sportu. Budeme vystupovat ve
dvou kategoriích. Ve formaci a miniformaci. V základní formaci vystupujeme o
poètu tøinácti maoretek a s miniformací
se šesti maoretkami. Doufáme,e na
soutìi zazáøíme a pøivezeme si nìjaký
úlovek do naší sbírky úspìchù.
Všichni choceradští pøíznivci fotbalu si
urèitì všimli Smetankového billboardu

INTERNET v Choceradech

UPOZORNÌNÍ - obecní pozemky
Váení spoluobèané,
v zápise è. 6/2008 z jednání zastupitelstva obce bylo ji uvedeno, e v souèasné dobì probíhá kontrola obecních
pozemkù dle inventurního výpisu z
katastru nemovitostí a jejich návaznost
na nájemní smlouvy, pøíp. probìhne
fyzická kontrola jejich vyuití. Ji nyní
zjišujeme, e nìkteøí obyvatelé, vè.
majitelù rekreaèních nemovitostí vyuívají obecní pozemky nebo jejich èásti

umístìného na mantinelu fotbalového
høištì. Tímto bychom chtìly podìkovat
všem úèastníkùm za zrealizování tohoto
nápadu. Opravdu jste nás potìšili.
Doufáme, e tento maoreácký rok
bude ještì úspìšnìjší ne ten minulý.
S pozdravem maoretky Smetanky

bez platné nájemní smlouvy, a proto se
budeme snait postupnì tyto nedostatky odstranit.
Zastupitelstvo obce schválilo, e v prùbìhu roku 2009 pøipraví zvýšení cen
obecních pozemkù. S touto informací
Vás seznamujeme v pøedstihu, aby mìl
kadý monost poádat o odkoupení
uívaných pozemkù nebo uzavøít s obcí
øádnou nájemní smlouvu.
starostka obce

Projekt vykrytí obce Chocerady vysokorychlostním internetem bude dokonèen
a pøedpokládáme, e v první polovinì listopadu bude spuštìn zkušební provoz.
Základní technické parametry: pøipojení v pásmu 5GHz, rychlost a
8192Kbps
Cena pro obèana: 290,- Kè vèetnì
DPH, pøipojení èasovì a datovì neomezeno
V pøípadì zájmu kontaktujte: registrace na tel. 775 552 800, 804 , nebo té na
OÚ Chocerady
starostka obce

Den otevøených dveøí na zámku
Komorní Hrádek
Významná ivotní jubilea záøí, øíjen 2008
Se souhlasem jubilantù uvádíme významná ivotní
výroèí našich spoluobèanù
Záøí 2008

Neradová Ludmila, Chocerady
Máša Zdenìk Ing., Vlkovec
Speváková Hedvika, Samechov
Randová Jitka, Chocerady

60 let
75 let
75 let
60 let

V sobotu 20. záøí se uskuteènil ji tradiènì Den otevøených
dveøí na zámku Komorní Hrádek. Mnoství návštìvníkù neodradil ani na samém sklonku léta chladný den a prùvodci nemìli problém naplnit skupiny k prohlídkám. Tak jako vdy pøedtím byl
zámek i všichni organizátoøi peèlivì pøipraveni. Kdo mìl ale štìstí
a dostal se do skupiny provázené kastelánem Peterem Rusnákem, nelitoval. Odborný výklad v jeho podání není samozøejmì pøekvapením. Svérázný a osobitý vedlejší komentáø podán v
dobovém pøestrojení byl však opravdovým záitkem. Z chladného podmraèeného záøijového dne se stal den krásný, kulturnì
proslunìný a nepromarnìný.
Ivo Koøínek

Øíjen 2008

Svobodová Marie, Samechov
Klauzová Blanka, Chocerady
Tydlaèková Ludmila, Chocerady
Hladílek Karel, Chocerady
Koutecká Vìra, Vlkovec
Øejhová Vlasta, Vlkovec

85 let
60 let
75 let
60 let
80 let
60 let

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

www.chocerady.cz
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informace
DO CHOCERAD JI DORAZILY DOTACE
projektu byly 274.303,-- Kè.
Také místní knihovna obdrela
finanèní prostøedky ze Støedoèeského
kraje na obnovu výpoèetní techniky ve
výši 15.000,-- Kè. V èervenci 2008
došlo k výmìnì dvou kompletních PC
sestav (poèítaè a LCD monitor) v celkové výši 37.060,-- Kè. Poèítaèové
sestavy byly v knihovnì instalovány
také pro potøeby poskytování sluby
veøejného internetu, který je zdarma.
O otevírací dobì knihovny jsme vás
informovali v minulém èísle zpravodaje.

Jak jsme ji informovali, obec
Chocerady obdrela finanèní prostøedky ze Støedoèeského kraje z
Programu obnovy venkova ve výši
134.000,-- Kè na vybudování veøejného osvìtlení na tøech komunikacích v
obci. V prùbìhu mìsícù srpna a záøí
probìhla realizace a dokonèení projektu na komunikacích Za Školou, Ke
Mlýnu a Na Poddubí. Celkové náklady
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informace
DO CHOCERAD JI DORAZILY DOTACE
V kvìtnu 2008 obec Chocerady
podala ádost o dotaci z Regionálního
operaèního programu na modernizaci
interiéru Základní školy (rekonstrukce

topení, svìtel, šaten, toalet, dveøí,
povrchu v tìlocviènì) v celkové výši
13,5 mil. Kè. Tato ádost byla hodnotící komisí doporuèena k financování,
bohuel jí však z dùvodu malého
mnoství finanèních prostøedkù nebyly prostøedky pøidìleny. V souèasné
dobì je opìt vyhlášena výzva k pøedávání ádostí o poskytnutí dotace na
stejné projekty a v rámci této výzvy
obec Chocerady ádost opìt podá.
V mìsíci srpnu podala obec
Chocerady ádost o dotaci z programu Leader Ochrana a rozvoj kulturního dìdictví. Obec
Chocerady poádala o finanèní
podporu na opravu tøí sakrálních
staveb a to zvonièky a køíku ve
Vlkovci a zvonièky
ve Vestci v celkové výši projektu

270.653,-- a dotaèními prostøedky ve
výši 90%. Obec Chocerady uspìla s
ádostí a finanèní prostøedky jí byly pøiznány.
Oprava probìhne v roce 2009.
místostarostka obce

CESTA KOLEM SVÌTA
V sobotu 4. øíjna se náhodný turista èi
houbaø musel divit nezvyklému lidskému
hemení v Oborském lese. Asi 70 dìtí se
samostatnì nebo v doprovodu svých blízkých vydalo na „cestu kolem svìta“.
Poèasí se nakonec pøes všechny hrùzostrašné pøedpovìdi vydaøilo, i v hloubi
lesa nás sluníèko obèas pošimralo.
Cesta vedla pøes “hory a doly“, jak se
na správnou výpravu do svìta sluší. To
jistì ocenili ti, kdo se vydali do lesa na
kolech. My jsme naopak ocenili stateènou maminku, která trasu absolvovala
sama s dvìma dìtmi a koèárkem. Kromì

www.chocerady.cz

kopcù se malí i velcí cestovatelé museli
vypoøádat samozøejmì i s dalšími pøekákami. Èekal je napø. zhup na lanì
pøes vodu, pøechod po lanových mostech
èi bloudìní v labyrintu. Vyzkoušeli si také,
jak se ète indiánské obrázkové písmo,
jak se Afrièanùm nosí nádoby na hlavì,
zahráli si na objevitele pozùstatkù dávných civilizací v dungli atd. Na konci
cesty èekala slíbená lanovka, nejlepší
atrakce sobotního odpoledne.
Akci poøádal TJ Sokol a OÚ Chocerady.
Moc dìkujeme všem, kdo opìt ochotnì
obìtovali svùj volný èas ve prospìch

dìtí. Pøi této akci je skuteènì potøeba
mnoho rukou, jsme proto rádi, e dobrovolníci pøibývají.
Ještì jednou DÌKUJEME a tìšíme se na
pøíštì!
Klára Rùièková a Martina Kamelská
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Døevìný mu 2008 Chocerady 15.8.-17.8.2008
Tøetí srpnová sobota se stala dnem, kdy
se vášniví sportovci rozhodli zmìøit síly v
mezinárodním triatlonu Døevìný mu,
který se ji tøetím rokem koná v Choceradech. Navázal tak na tradièní triatlon,

který pravidelnì poøádali manelé Petra a
Martin Novákovi ve Starých Splavech u
Máchova jezera. Protoe v Choceradech
nejsou správné podmínky pro plavání,
tato disciplína byla pro závodníky z øad

muù nahrazena jízdou na kánoích ze
Sázavy do Chocerad. Následovala 25 km
jízda na kole a závod zakonèil 7 km bìh.
Stateèné eny se také nenechaly odradit
velmi deštivým poèasím a odstartovaly 25
km jízdou na kole, po které závod zakonèily 6 km bìhem. V muském klání se na
medailových postech umístili 2 místní
sportovci, kteøí se poctivì pøipravovali a i
druhé místo z øad en obsadila místní
úèastnice. Všem úèastníkùm bych chtìla
upøímnì podìkovat za úèast, popøát
brzkou regeneraci namoených svalù a
do trénování na pøíští rok hodnì elánu a
síly!!!
Výsledky mui:
1. místo Pavel Vojta
2. místo Robert Beèváø
3. místo Dobroslav Šanda
Výsledky eny:
1. místo Monika Burianová
2. místo Pavla Smetanová
3. místo Petra Nováková
Jana Holá

Zemøela hokejová legenda František Tikal
Tak znìly titulky snad všech seriózních
deníkù v pondìlí 11. srpna t.r. Stalo se tak
den pøedtím, 10.8., kdy tato hokejová
osobnost krátce po svých 75. narozeninách podlehla dlouhé a tìké nemoci.
Jihoèeský rodák, syn otce emigranta do
Austrálie, který se kurióznì utkal proti
svému bratru v zápase proti Austrálii v
roce 1960 na ZOH ve Squaw Valley, patøil
na pøelomu 50. a 60. let mezi nejlepší
obránce Èeskoslovenska i na svìtì.
Proslul jako houevnatý, obìtavý,
dùrazný a korektní hráè, který po boku
slavných Guta, Bubníka, Potsche,
Dzurilly, Nadrchala, Suchého, Golonky,
Jiøíka, Nedomanského èi bratøí Holíkù a
dalších posbíral tøi bronzové a dvì støíbrné medaile z mistrovství svìta a jednu
bronzovou ze ZOH v Innsbrucku v roce
1964. Na tomto olympijském turnaji a na
mistrovství svìta v roce 1965 byl vyhlášen nejlepším obráncem. Na zlatou nedosáhl, tu vybojovali a jeho mladší spoluhráèi v roce 1972, kdy on sám v roce
1968 v reprezentaci konèil. Hokejista
praské Sparty vstøelil v domácí soutìi
ve zhruba 370 zápasech 80 gólù, v barvách národního týmu odehrál celkem 146
utkání a vstøelil 30 branek. Snad nejslavnìjší byla ta z roku 1965 v Tampere, kdy z
otoèky èi tzv. Tikalovy klièky vstøelil s
pomocí mantinelu branku proti SSSR, té
otoèky, kterou poté pøedvádìl „na sucho“
na jevišti choceradské sokolovny a kterou
jsme se hrdì, ale jen marnì snaili napodobit na našem hokejovém rybníce.
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František Tikal je zaøazen v historickém
All Star týmu Sparty a v roce 2004 byl jako
ètrnáctý Èech uveden do hokejové slávy
IIHF. Po skonèení aktivní hráèské kariéry
pokraèoval nìjakou dobu i v roli trenéra a
trénoval postupnì v rakouském Štýrském
Hradci, praské Slávii, ÈLTK a polském
Sosnowieci.
Kdo ho poznal, a tu èest jsme my, choceradští, mìli, musí dát za pravdu tomu, e
byl doslova kamarádem snad všem generacím pro svou pøátelskost a dentlmentskost, a to i pøes nepøízeò štìstí v osobním ivotì a dlouhohlodající nemoc.
A tak jako jiné obce mají jiné osobnosti,
my v Choceradech mùeme øíct: mìli
jsme Františka Tikala. A ten kopec pod
Køièavou, na kterém stála jako jedna z prvních, ne-li první jeho chata, pøezdívaný,
vlastnì zvaný Tikalák, nám ho bude vdy
pøipomínat.
Èest jeho památce!
Ivo Koøínek

www.chocerady.cz
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FOTBAL V CHOCERADECH
V pravidelném shrnutí dìní na fotbalovém trávníku našeho SK tentokráte nezaèneme s výsledky našich mustev.
V minulých vydáních jsme Vás informovali o probíhající rekonstrukci kabin za
vyuití dotace od Støedoèeského kraje.
Rád bych teï rekapituloval, co vše se od
poslední doby podaøilo realizovat. Po
rekonstrukci støechy, která probìhla ji z
kraje roku, se tentokrát SK pustilo do
rekonstrukce vnitøního zaøízení.
Domácí i hostující fotbalisty tak èekají po
sportovním výkonu nové sprchy v našich
tradièních, tedy modrobílých barvách.
Ve stejných barvách pak byla provedena
rekonstrukce sociálního zaøízení pro diváky a výsledek mùete posoudit sami.
Urèitì jste si všimli, e naše kabiny také
rozšiøujeme dostavila se volná èást tribuny tak, abyste i v nevlídných podzimních a krajnì jarních termínech mìli monost se ohøát nejen tradièními nápoji, ale
také v nové klubovnì, která zde právì
vzniká.
A protoe nová, vìtší klubovna potøebuje i novì získané trofeje, pojïme se
podívat, jak se našim manèaftùm daøí v
právì probíhající sezonì:
A mustvo:
Jistì jste zaregistrovali pøi domácích
zápasech, e se po høišti prohánìjí nové
tváøe.
Poadavek trenéra Petra Kostelníka na
doplnìní týmu o kvalitní hráèe se nám
myslím podaøil.
Z nových posil jmenujme napøíklad brankáøe Bronislava Šeráka, který má zkušenosti s fotbalem nejen na høišti, ale také
ze své pracovní praxe.
Dále nás posílili hráèi do pole: futsalový
reprezentant Dlouhý, který se prezentoval ve svém prvním zápase za SK dvìma
brankami, støedopolaøi Bouška, Stejskal,
Fuchsa a Mašek.
(Více podrobností o nových posilách se
doètete v pøíštím Choceradském zpravodaji).
Po rozpaèitém zaèátku sezony se Áèko
zaèalo výsledkovì zvedat a po dvou
domácích výhrách v utkáních proti
Roïalovicím (4:0) a Kutné Hoøe (2:1) se
odpoutalo z posledních pøíèek tabulky.
Nepøíjemnou zprávou pro trenéra Kostel-

www.chocerady.cz

níka naopak je zranìní Jardy Øíèaøe,
které jej vyøadí ze hry na nìkolik týdnù.
Rekapitulace dosavadních utkání Amustva:
1. Chocerady Zeleneè
1:2
2. Èejetice Chocerady
4:5
3. Chocerady Neratovice
0:3
4. U.Janovice Chocerady
4:1
5. Chocerady Brandýs
4:5
6. Polepy Chocerady
7:1
7. Chocerady Roïalovice
4:0
8. Chocerady KK. Hora
2:1
Z výsledkù vidíte, e fotbal s našimi
chlapci se musí divákùm líbit, mnoství
vstøelených a bohuel i obdrených branek odpovídá spíše rekapitulaci hokejového týmu.
S 9 dosaenými body a se skóre 18:26 se
dríme na 11. pøíèce tabulky.
B mustvo:
Béèko zaèalo svou sezonu obdobnì
jako Áèko, ale na jeho zlepšení doposud
nenavázalo. Se ètyømi body po 6 utkáních se krèí na pøedposlední pøíèce a zdá
se, e bude mít opìt záchranáøské starosti i kdy do konce sezony je ještì daleko a všichni oèekáváme, e se fotbalovì i
výsledkovì zaène více daøit.
Rekapitulace dosavadních utkání:
1. Milièín Chocerady
3:1
2. Chocerady Úroènice
0:0
3.Lešany Chocerady
2:0

4. Chocerady Bystøice
2:5
5. Týnec Chocerady
0:1
6. Krhanice Chocerady
0:3
S pouhými ètyømi body je béèko na 13.
pozici.
Své soutìe rozehrála také naše
ákovská mustva. Na drustvu starších
ákù se stále více v pozitivním smyslu
projevují pravidelné tréninky a vedení trenérù Javùrka a Kocábka.
Po 5 soutìních kolech jsou kluci na pìkném 5. místì okresního pøeboru s 8 získanými body a aktivním skóre 11:5.
Výsledky:
1. Chocerady Chotýšany
7:2
2. Tichonice Chocerady
0:0
3. Chocerady Trh. Štìpánov
1:2
4. Èechtice Chocerady
1:3
5. Dolní Kralovice Chocerady 0:0
Náš nejmladší fotbalový potìr má tu svou
nejvìtší kariéru ještì pøed sebou, ale ji
dnes je na trénincích vidìt jejich zapálení
a snaha.
Svých dosavadních 5 utkání sice prohráli, ale našim velkým fotbalovým vítìzstvím Chocerad je, e se zde daøí dret
kontinuita právì v této nejdùleitìjší vìkové kategorii.
Velký dík všem, kteøí se o pøípravku starají.
To je pro dnešek vše, tìšíme se na vidìnou s Vámi na našich utkáních.
Vladimír Bua
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NEBEZPEÈNÁ ZELEÒ

KULTURA a ZÁBAVA
v listopadu a prosinci
Zábavný program pro seniory
Obecní úøad zve srdeènì všechny seniory
7. listopadu v 15.00 hod.
do sálu sokolovny na zábavný program
" S písnièkou nestárneme, aneb starší písnì nerezaví"
úèinkují Richard Adam a Vladimír Poláèek
Zdobení vánoèního stromu
Obecní úøad Vás srdeènì zve
v sobotu 29. listopadu od 15.30 hod.
na zdobení vánoèního stromu
pøed kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Choceradech
Mikulášská besídka
Obecní úøad zve všechny dìti
v sobotu 6. prosince
na Mikulášskou besídku do sálu sokolovny
Divadelní pøedstavení
OVJ Komenský zve na premiéru divadelní hry
Josefa Tomana "Slovanské nebe"
dne 20. prosince od 19.30 hod.

V prvním èervencovém týdnu byla na
lesní stráni poblí areálu Auto Jarov zahájena likvidace pomìrnì rozsáhlého
porostu nebezpeèné invazivní rostliny bolševníku velkolepého. Dùvody, proè se
touto rostlinou zabývat, jsou hned dva:
V lodyhách a listech je obsaena toxická látka, která zpùsobuje tìké, velmi
bolestivé poleptání kùe a tvorbu obtínì
se hojících puchýøù. Záludnost bolševníku tkví v tom, e prvotní kontakt s rostlinou je bezbolestný, take napø. dìti si
mohou v jeho porostu, pøípadnì s èástmi
rostliny hrát i nìkolik hodin, ani by pozorovaly nìjaké nebezpeèí. Zánìtlivá zranìní se objevují zhruba po 24 hodinách.
Druhým dùvodem je rychlost, s jakou
bolševník dokáe osídlovat nová stanovištì a vytlaèovat z nich pùvodní druhy.
Ve støední Evropì patøí rozhodnì k nejagresivnìjším invazním druhùm. Jedna
rostlina dokáe vyprodukovat pøes 20000
semen, semena klíèí velmi brzy na jaøe,
semenáèky tudí rychle pøerostou vìtši-

ZPRAVODAJ OBCE CHOCERADY
Dvoumìsíèník Obce Chocerady

Vánoèní koncert
Srdeènì Vás zveme na
vánoèní koncert Saxofonového kvarteta Bohemia
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
27. prosince v 18.00 hod.
úèinkuje Pavel Fiedler, Antonín Mühlhansl, Pavel Škrna, Kateøina Stupková
Pozn. Podrobnosti k jednotlivým akcím budou upøesnìny na plakátech.

nu ostatních rostlin a svou velkou listovou
plochou pak zabraòují jejich rùstu.
Likvidace bolševníku je velmi obtíná a
vyaduje dostatek zkušeností. Proto byla
na tuto akci sjednána odborná pomoc z
ÈSOP Sázava. Bolševník je likvidován
jednak mechanicky, pokosem, který je
potøeba provést pøed vysemenìním rostlin, a dále pomocí chemického postøiku,
obvykle pøípravkem Roundup, který se
aplikuje na zbytek rostliny. Vzhledem k
dlouhodobé klíèivosti semen (8-12 let) lze
úplné vyèištìní napadené lokality oèekávat zhruba a po deseti letech pravidelných jarních zásahù.
Jak je vidìt, v pøípadì bolševníku velkolepého hraje dùleitou roli prevence, tedy
vèasné odstranìní osamìlých jedincù,
kteøí by mohli zaloit novou kolonii. Jak
tuto nebezpeènou rostlinu poznáte?
Bolševník velkolepý se od svých pøíbuzných z èeledi miøíkovitých (mrkvovitých)
nepøehlédnutelnì liší svou mohutností.
Zatímco jiné byliny z této skupiny dorùstají bìnì do výšky 30 a 100 cm, maximálnì 150 cm, bolševník velkolepý dosahuje
výšky 2-4 metry, lodyha mùe mít v prùmìru a 10 cm a obrovská okoliènatá kvìtenství mívají bìnì prùmìr pøes 0,5 m. V
pøípadì podezøení na výskyt této neádoucí rostiny je nejlepší poradit se s
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odborníkem, pøípadnì kontaktovat obecní úøad.
Za upozornìní na bolševníkovou stráò
obecní úøad dìkuje panu Huškovi z chatové osady Nad Borovím.
Klára Rùièková
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