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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám jménem
svým, paní místostarostky,
zastupitelstva obce a pracovníků obecního úřadu
popřála radostné a klidné
prožití svátků vánočních, do
nového roku hodně zdraví,
štěstí, pohody a úspěchů jak
v osobním životě, tak i úspěchů pracovních.

ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMKU
V prùbìhu sobotního dopoledne
dostalo prostranství pøed choceradským
kostelem zcela jinou podobu.
První adventní víkend byl ji podruhé v
Choceradech ve znamení sousedského
potkávání, zdobení vánoèního stromku a
jeho slavnostního rozsvícení. Pro dopravu uzavøené námìstí olemovaly stánky s
vánoèní výzdobou, vzduchem se nesly
koledy a vonìlo svaøené víno a èerstvá
káva.
Po dopoledních pøípravách vše zaèalo
úderem pùl ètvrté. Zaplnìné námìstí jako
první roztleskaly choceradské maoretky
Smetanky a maoreti z øad fotbalistù SK.
Jejich spoleèné a vtipné vystoupení bylo
odmìnìno bouølivým potleskem, a

www.chocerady.cz

pøestoe se kluci zpoèátku trochu stydìli,
nakonec byli svým zkušenìjším kolegyním zdatnými partnery.
Celé odpoledne bylo prokládáno a ji
reprodukovanou hudbou, tak ivým
zpìvem. O zpìv se postaral pouze pro
tuto výjimeènou událost poskládaný
smyècový kvintet.
Pøekvapením pro zúèastnìné byl
pøíjezd historického koèáru s pošákem. A
ne pošákem ledajakým - Jeíškova
pošta tentokráte otevøela svou poboèku v
Choceradech a nejen dìti tak dostaly
ojedinìlou monost napsat své vánoèní
pøání, které bylo promptnì doruèeno
Jeíškovi. Uvidíme, nakolik jsme v
Choceradech zlobili a kolik z tìchto pøání
bude 24. prosince splnìno.
Jako další vystoupily na schodech
kostela dìti z pìveckého sboru základní
školy pod vedením paní Posoldové a
odzpívaly nìkolik vánoèních koled, které
zahøály pøítomné více, ne horké nápoje.
Po celou dobu se zdobil krásný
støíbrný smrk. Kadé dítko, které si
pøineslo vlastní ozdobu, mìlo monost si
vybrat, kde se bude na vánoèním stropokraèování na stranì 2

Také bych chtěla alespoň touto formou poděkovat všem, kteří v uplynulém roce pomáhali, kteří pro obec
něco vykonali a jejich práce posunula
naši obec alespoň o další malý či větší
krůček vpřed ke spokojenosti nás
všech.
Krásné Vánoce!
starostka obce

SRDEÈNÌ VÁS ZVEME NA
Vánoèní koncert
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Saxofonové kvarteto Bohemia
27. prosince v 18.00 hod.
úèinkuje: Pavel Fiedler
Antonín Mühlhansl
Kateøina Stupková
Pavel Škrna
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ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMKU

meèku nejlépe vyjímat. A kdo si ozdobu
nepøinesl, nemusel zoufat - pøipraveny
byly rùzné ozdùbky a ozdoby, které
vytvoøily dìti z mateøské a základní školy.
A kdo si ozdobu povìsil, dostal sladkou
odmìnu.
Vánoèní tradice a jejich øemeslnou
podobu jsme si vyzkoušeli ve stáncích s
ruèní výrobou vánoèních svíèek a s
vázáním ozdobných dekorací z chvojí a
jmelí - a musím øíct, e po celou dobu byl u
obou stánkù velký nával.
A kdo chtìl zároveò pøispìt na dobrou
vìc, mohl si ji uvázané snítky zakoupit
za symbolickou desetikorunu a pøispìt
tak k výtìku letošní dobroèinné sbírky urèené tentokráte pro naše Smetanky a
malé fotbalisty SK. Celkový výtìek více

ne 5000 Kè si oba oddíly rozdìlí rukou
spoleènou a nerozdílnou. Dìkujeme
všem, kteøí pøispìli.
Pomalu se setmìlo a na èase tak bylo
další pøekvapení. Po loòském ohòostroji,
který ozáøil oblohu, jsme se letos rozhodli
rozsvítit rybník. A povedlo se - desítky
plovoucích svíèek zanedlouho zaplnily
hladinu rybníka a vytvoøily nezapomenutelný pohled s opravdovou vánoèní
atmosférou.
Zvolna nastal koneènì èas rozsvítit
náš letošní spoleèný vánoèní strom 5,4,3,2,1 a SVÍTÍ. A navíc je ji pod ním
první vánoèní dárek - dárek pro všechny
obyvatele Chocerad: Nový multifunkèní
stroj - multikára - která uklízí, odhrnuje,
sype, nakládá a odváí. Tak doufejme, e

- pokraèování

napadne sníh. A je kouzlo Vánoc opravdu dokonalé. A a mùeme ocenit nový
pøírùstek ve vozovém parku.
A to byl vlastnì konec. Jene ne tak
úplnì. Sousedé se jen pomalièku rozcházeli, dále klábosili a povídali. Dìti si
hrály.... A celé odpoledne tak naplnilo svùj
hlavní úèel - zastavit se v tom bìném
ivotním shonu, setkat se s pøáteli, udìlat
dobrý skutek a pøíjemnì se naladit na
nadcházející Vánoce.
TAK ŠASTNÉ A VESELÉ!!
Vladimír Bua

Starostka obce moc dìkuje všem,
kteøí se plánovanì nebo neplánovanì podíleli na zajištìní a prùbìhu akce a závìreèném úklidu spojeném s tímto krásným vánoèním
podveèerem.

DÌKUJEME !!!
Fotbalisté a maoretky!!
Snad stokrát ji pøišly chvíle, kdy jsme
si my, trenéøi choceradských fotbalistù a
maoretek, posteskli: „Tak teï s tím
vánì seknu! Takhle to dál nejde“.
Problémù bylo a je u obou týmù tolik, e
jejich soupis by se nevešel na jednu
stránku. Ale obèas se stane nìco, co nás
jak se øíká, nakopne. U fotbalistù tøeba
pìkná akce pøi zápase, nebo kdy pøijde
fanoušek a øekne“dneska jste hráli fakt
pìknej fotbal“, u maoretek, kdy holkám
nespadnou hùlky nebo kdy se rodièùm
po vystoupení tajemnì lesknou oèi…
Tou poslední krásnou tøešní na
letošním dortu našich vzpomínek byl
pocit, kdy naše oddíly pod choceradským vánoèním stromkem dostaly od
svých fanouškù úasný finanèní dar
8.838,-Kè.
A proto teï dìkujeme všem, kteøí si na

2

nás vzpomnìli. Dìkujeme všem, kteøí
podpoøili naši sportovní èinnost. Dìkujeme všem, kteøí nás mají rádi. Dìkujeme
všem aktivním a všímajícím lidem. Jen
díky Vám toti víme, e na to nejsme
sami. Jen díky Vám
víme, e naše práce
má smysl. Budeme
se snait a rádi bychom, aby u nás v
Choceradech jednou
vyrostlo ještì více
fotbalistù Svobodù,
Øíèaøù… anebo maoretek Smetanek.
Ani jsme nemuseli
moc pøemýšlet a u
teï víme, co se s Vašimi penìzi stane.
My, fotbalisté, si za nì
opatøíme sportovní
pomùcky. My, maoretky, si do nové se-

zóny opatøíme pom-pony. e nevíte, co
to je? Nechte se pøekvapit. Urèitì vás
nezklameme!!!
Móóóc dìkujeme!
Fotbalisti a Milan Kocábek
Maoretky a Pavla Smetanová

www.chocerady.cz
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ZTRATIL SE MIKULÁŠ !

Více ne stovku dìtí z Chocerad a
okolí i s jejich rodièi, babièkami a pøáteli
èekalo na tradièní Mikulášské besídce
nemilé pøekvapení.
Všichni se tìšili na nadílku a doprovodný program. Mikulášská besídka byla
ohroena. Kdy se prùvodci Køemílek a
Vochomùrka na podiu probudili, èekal je
vzkaz od Mikuláše: „Køemílku, Vochomùrko, unesli mì èerti! Poproste dìti, a
Vám pomùou mì osvobodit, andìl Vám
bude pomáhat!“
A tak se Køemílek s Vochomùrkou pustili za vydatné pomoci dìtí do pátrání v
nesnadných úkolech. Spoleènými prùvodci jim byli andìl a kouzelník. Èarodìj
pøedvedl všem divákùm spoustu tajemných kouzel, ve kterých mu byly dìti asistenty a pomocníky. Náhle se v sále zešeøilo a èerti pøivedli na taneèní parket smeèku nebezpeèných èertic. Jejich pekelný
tanec nápadnì pøipomínal vystoupení

choceradských maoretek.
Kdy dìti pomohly Køemílkovi a Vochomùrkovi vyluštit všech 5 hádanek a
získat tak heslo, které osvobodí Mikuláše, nastala chvíle napìtí - dìti musely
vyluštit sloitou šifru:“Zakøiète spoleènì byli jsme ÍODHN“. Moc to nedávalo smysl
a vypadalo to, e letos zùstane Mikuláš v
zajetí a Chocerady se nadílky nedoèkají!
Ale protoe jsou v Choceradech a okolí dìti chytré, rychle pøišly na správný kód
a sálem se rozlehlo burácivé „Byli jsme
hodní!“. Andìl oznámil, e se Mikuláše
podaøilo osvobodit a u byl mezi dìtmi.
Náhle pokorní a poslušní èerti pomohli
Mikuláši obdarovat kadé dítì v sále, a e
jsou dìti v Choceradech opravdu hodné,
potvrdil i kouzelník, kterému se po chvíli
vrátily i kouzelné kruhy, které dìtem pùjèil.
A protoe vše dobøe dopadlo a zaèalo
se smrákat, mohli si jít Køemílek s
Vochomùrkou zase lehnout. Rozlouèili se

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

spoleènì s Mikulášem, èerty a èerticemi,
s kouzelníkem a dìtmi a všichni šli pomalièku do hajan.
A protoe zákusky a chlebíèky byly ji
snìdeny, dárky rozdány, šly do hajan také
dìti.
Obecní úøad spoleènì s Apfel Company dìkuje všem, kteøí pomohli s pøípravou tak bájeèného a pøíjemného odpoledne pro dìti, a za finanèní pøípìvek
Josefu Bürgelovi, Jakubovi Šmídovi,
Vaškovi Koubovi, pí Matouškové (plastová okna), Jardovi Mlèouškovi, Honzovi
Dvoøákovi - dùchodce, Oldovi Horákovi,
Josefu Lýsièanovi, Jiøímu Neprašovi, pí
Novákové (smíšené zboí), Jiøímu Duškovi (autoservis), Martinì a Františkovi
Kamelských, Janu Krejcárkovi ml., Jiøímu
Jeništovi (SJ Transport), Milanu Kocábkovi, Milanu Boberovi, Radkovi Švajglovi,
èertùm s Mikulášem a andìlem (Petra
Zemanová, Jaroslav Øíèaø, Martin Døízhal, Tomáš Pospíšil). Finanèní spoluúèast
mìl té obecní úøad a Apfel Company.
Vladimír Bua

Významná ivotní jubilea listopad, prosinec 2008
Se souhlasem jubilantù uvádíme významná ivotní
výroèí našich spoluobèanù
Listopad 2008

Prylová Eva Ing., Samechov
Šustová Jana, Samechov
Kopøivová Jana, Chocerady

75 let
65 let
60 let

Prosinec 2008

Francová Marie, Chocerady
Klauz Miloslav, Chocerady
Daòková Ludmila, Samechov
Penkalová Marie, Vlkovec
Voltrová Eva, Chocerady

80 let
60 let
70 let
75 let
80 let

Noví obèánci obce Chocerady
Buøièová Sára, Chocerady
Bürgerová Nela Antonie, Komorní Hrádek
Hladílková Natálie, Chocerady
Kováø Vojtìch, Komorní Hrádek
Kus Adam, Chocerady
Manèíková Valerie, Chocerady
Randa Vojtìch, Vestec
Øíha Ondøej, Chocerady
Sálová Ema, Chocerady
Vojta Martin, Chocerady
Všem novým obèánkùm naší obce
pøejeme šastný vstup do ivota.
Slavnostní vítání se uskuteènilo
6. 11. 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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DOTACE PRO CHOCERADY
Obec Chocerady podala v øíjnu ádost o
dotaci z Programu obnovy venkova
Støedoèeského kraje ve výši 200.000,Kè na výmìnu oken a dveøí v budovì
zdravotního støediska v Choceradech.
Celková plánovaná cena projektu je
400.000,- Kè. V pøípadì získání dotace
bude projekt realizován v prùbìhu roku
2009 v období letních prázdnin.

V listopadu 2008 obec Chocerady podala ádost o dotaci z Operaèního programu ivotního prostøedí na opravu a
odbahnìní návesního rybníka ve výši
1.002.157,- Kè, celkové náklady projektu jsou ve výši 1.165.757,- Kè, v pøípadì
získání dotace bude projekt realizován v
roce 2009.
místostarostka obce

V listopadu 2008 obec Chocerady podala opakovanou ádost o dotaci z
Regionálního operaèního programu na
modernizaci interiéru Základní školy (rekonstrukce topení, svìtel, šaten, toalet,
dveøí, povrchu v tìlocviènì, vybavení
odborných uèeben a jídelny) ve výši
15.258.862,- Kè. Celkové výdaje na projekt jsou 16.496.068,- Kè. V pøípadì získání dotace bude projekt realizován v
prùbìhu roku 2009 a 2010.

Odpoledne seniorù trochu jinak
Dne 7. listopadu uspoøádala sociální
komise OÚ Chocerady posezení pro seniory v sále sokolovny v Choceradech.
Celou akci zpøíjemnil svým vystoupením
zpìvák Richard Adam s doprovodem. Se
šarmem sobì vlastním zazpíval písnì 60.
a 70. let, které proloil veselými historkami ze své bohaté pìvecké kariéry. Pøi
malém obèerstvení se nejen hezky
poslouchalo, ale všichni jsme si spoleènì
zazpívali známé hity.
Obecní úøad dìkuje spolkùm OVJ
Komenský a TJ Sokol Chocerady za bezplatný pronájem sálu.
Sociální komise OÚ

JAN HONSA - vzpomínka na pana uèitele
Jan Honsa - nìkdejší uèitel na základní škole v Choceradech. Jihoèeský rodák,
který pøišel do choceradské školy v roce
1949 po nìkolika pøedchozích pùsobištích. Uèitel èeského jazyka a výtvarné
výchovy a také jazyka nìmeckého, mj. Po
celá léta stín øídících uèitelù v roli jejich
zástupce. Brilantní, uznávaný èeštináø a
skvìlý výtvarník - malíø. Uèitel pøísný,
nekompromisní, kterého z jeho váného,
pøímého, za normálních okolností pøívìtivého zpùsobu jednání vyvedly jen neuváené pubertální kousky zpravidla muské
populace actva, spolehlivì pak nedbale
odvedená výtvarná práce. Stará škola.
Nenápadný, takøka neviditelný a pøesto
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všudypøítomný, o vše se zajímal, o všem
vìdìl. Osobnost. Vedle Vladislava Hany
staršího, zejména, a dalších, se podílel
na výpravì a výtvarné scénì choceradského ochotnického divadla. Pod rouškou váného a chladného vystupování
se skrýval hluboký cit a láska. Na sklonku
ivota B. Musila se stal jeho nástupcem v
kronikaøení obce, které pøerušil v pohnutém roce 1968 a u na nì nenavázal. Léta
strávená v Choceradech jej poznamenala natolik, e nebylo pochyb o jeho vztahu
k nim, ke kterým, milovaným, se tolik uchyloval a vracel ve vzpomínkách z rodných
jiních Èech, kam se navrátil po výslubì
v polovinì sedmdesátých let, kde se opìt

sešel se svou rodinou a kde ještì nìkolik
let vypomáhal ve výuce na základce.
Krásné Chocerady, jak je nikdy neopomnìl nazvat, poté ji nikdy nenavštívil… A
spolu s ním se vytratilo i to okolo choceradského rybníka po hrázi po setmìní
chodící, drobné svìtélko. Zbytek ivota
doil v ústraní, v klidu zámeckého prostøedí ve mìstì rybníkù, stýkal se s pøáteli, rozdával moudrost a vzpomínal. Škoda
jen, e se nedochovalo více z jeho výtvarné práce. Pøeil vìtšinu svých vrstevníkù
a zemøel témìø osamocený v domovì
dùchodcù v Tøeboni 6. prosince 1998 ve
vìku 84 let. Nu tedy epilogem - jako z
onoho nezapomenutelného filmu …
Panu uèiteli s láskou
Ing. Ivo Koøínek

www.chocerady.cz
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VÁNOCE V CHOCERADSKÉ KRONICE
Jaké budou u nás v Choceradech ty
letošní vánoce, netuším. Doufám, e krásné. Jaké byly choceradské vánoce pøed
devadesáti lety to vím pøesnì díky mravenèí práci choceradských kronikáøù:
Rok 1918 - První vánoce v republice
Radostné vánoce slavil potom všechen
èeskoslovenský lid a s nejlepšími nadìjemi uvítal nový rok 1919. Nadìje ty ovšem
namnoze byly a pøemrštìné, zvláš
pokud blahobytu obyvatelstva se týkaly.
Rozvrácené hospodáøské pomìry
habsburského státu, svìtovou válkou
ještì zhoršené, nebylo mono obratem
ruky napraviti; nedostatek potravin a
všech potøeb ivotních nedal se rázem
odstraniti. Obyvatelstvo, zvláš velkých
mìst, strádalo i po pøevratu a trpce si
namnoze stìovalo, e republika se oò
nestará.
Rok 1925 - Poèasí na vánoce a konec
roku v Choceradech
Vánoce r.1925 byly mírné,takøka bez
snìhu a mrazu. Rok 1925 zakonèen byl
31.prosince pøátelskou zábavou,kterou
uspoøádal dramatický soubor “Komenského“ a Sokol v sále Sokolovny.
Rok 1926 - Poèasí pøed vánocemi a do
konce roku a pøednáška MUDr. Bohumila Musila
Do 22. prosince panovalo mírné poèasí ,
pøed štìdrým dnem se náhle ochladilo po
vydatném snìení , na Štìdrý den klesl
teplomìr na -8°C a den na to a na -17°C.
Mrazy však dlouho nepotrvaly nebo
hned 27. prosince se oteplilo a vydatnì
pršelo. Do konce prosince pak neklesla
teplota po 0°C. Ze státù jihoevropských
došly v té dobì zprávy o velikých bouøích
snìhových a krutých mrazech, ve Španìlsku a ji. Itálii a Francii zmrzlo mnoho
lidí a uvázly vlaky ve snìhových závìjích,
také v Americe (New York) vytrvale mrzlo.
Dne 12. prosince uspoøádala místní
Osvìtová komise v Sokolovnì pøednášku
obvodního lékaøe Mudr. Bohumila Musila

na èasové thema: Pohlavní choroby
neštìstí národa. Pøednáška doprovozena byla 70 obrazy na skle promítanými skioptikonem, jej ochotnì zapùjèil Sokol v
Èerèanech a vyslechnuta byla neobyèejnì èetným posluchaèstvem s velikým
zájmem. Obrazy bezplatnì zapùjèilo
ministerstvo zdravotnictví.
Rok 1928 - Sníh a mrazy, vánoèní nadílka
školní mládee, nadílka na Komorním
Hrádku, silvestrovská veselice
Na týden pøed Vánocemi napadl sníh a pøituhlo; mrazy byly a 12°C a potrvaly do sv.
Štìpána; toho dne náhle oblevilo a spustil
se déš; dne 28. a 29. prosince na novo
snìilo.
V sobotu, 22. 12. byly v Sokolovnì dìtská
besídka a nadílka vánoèní pro školní mláde. Sbírkou mezi obèanstvem sešlo se
na 1.000 korun a nìco materiálu a obìtavé dámy napekly za to hojnost cukrovinek
a místní pekaø vánoèky, take všecky dìti
školní i jiné byly podìleny. K mládei vøele
promluvil pøedseda místní školní rady Dr.
Bohumil Musil a dárcùm podìkoval øídící
uèitel František Pobuda, na jeho podnìt
zdaøilá slavnost provedena. Odboèka
mìstské spoøitelny v Benešovì vìnovala
mimo to 77 dìtem vkladní kníky s vloenou èástkou 5 korun èeských.
V pondìlí, 31.12. podìleno bylo majitelem velkostatku komorno-hradeckého
prostøednictvím správy velkostatku asi
100 obyvatel neb jich dìtí odìvem (látkami) a botami
Veèer toho dne byla v Sokolovnì obvyklá
silvestrovská veselice se zábavným programem a tancem.
Rok 1945 - Nové politické strany
Politické strany zvolily si nové pøedsedy, a
to
1. Komunistická strana Èeskoslovenská
Františka Vacka
2. Sociálnì demokratická strana Josefa
Šmejkala
3. Národnì socialistická strana Františka
Pobudu

4. Strana lidová Josefa Šimka
Obèanstvo uvítalo všeobecné sníení
poètu stran a spontánnì se zaèlenilo do
vzniklých organizací, které se ujaly politicko-hospodáøského dìní v obci a zaèaly
s pøípravami na první volby ve svobodné
republice. Tak se pøiblíily první vánoce
po okupaci a celá obec je oslavila úèastí
na Jiráskovì Lucernì provedené dne 25.
a 26. prosince dramatickým odborem
vzdìlávací jednoty Komenského v
Sokolovnì.
Rok 1966
Rok 1966 skonèil celkem úspìšnì, bez
velkých tragédií a po dlouhé dobì se opìt
vyplnila lidová pranostika: „Svatá
Barbora na ledì, vánoce na blátì“, take
jsme byli ušetøeni i krutých mrazù a øepa
se zpracovávala ještì na Silvestra.
Rok 1967
První mrazík se ohlásil 19. øíjna, kvìtiny v
zahradách vydrely a do Dušièek. První
sníh se ukázal a koncem listopadu,
take podzimní orby mohly být vèas provedeny. Prosinec mírný, bez velkých mrazù, vánoce slaveny na blátì.
Rok 1967 konèil v dusné politické atmosféøe, „cosi viselo ve vzduchu“. Silvestra
oslavili mladí v kinì a tancem v Ostende,
døíve narození v rodinném kruhu u televizorù a pøijímaèù setrvali do pùlnoci na pøíchod nového roku.

Všem ètenáøùm Choceradského zpravodaje pøeji, aby i
letos oslavili radostné vánoce a
aby s nejlepšími nadìjemi uvítali nový rok 2009.
Z choceradské kroniky
vybral a upravil Martin Smetana

VÝSTAVA - STARÉ CHOCERADY
Váení obèané,
srdeènì Vás zveme na výstavu starých
pohlednic a fotografií Chocerad a okolí,
která je od listopadu umístìna v prostorách obecního úøadu. Obrázky byly ji
vystavovány pøi pøíleitosti Dne otevøených dveøí na Komorním Hrádku a v
souèasné dobì zapùjèeny obci.
Vìøíme, e i nyní Vás tato malá výstavka potìší a zpøíjemní Vám vánoèní èas.
Výstavu mùete navštívit v úøedních
dnech: v pondìlí a ve støedu vdy od 8
do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.
starostka obce

www.chocerady.cz
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CHOCERADSKÉ DOMINANTY
Kdy se øekne choceradské dominanty, kadý si ihned vybaví kostel na návsi,
který je tak jako ostatnì všude jinde samozøejmì stavbou a dominantou èíslo jedna.
Kadý, i ten, který jej nenavštìvuje, kdy
ne kadodennì, tak alespoò nìkolikrát
týdnì okolo nìj projde nebo projede. Tedy
jen zkratkou. Poèátky kostela zasvìceného Nanebevzetí Panny Marie se datují k
roku 1360. V prùbìhu staletí prošel všemi
stìejními stavebními slohy, pùvodní
gotická stavba byla ve století 16-ém pøestavìna renesanènì, koncem století 17ého upravena ve slohu barokním. Ve století 18-ém došlo k obnovì a dostavbì
vìe a pøistavìní lodì s kaplemi po obou
stranách. Ze stejného století pocházejí i
sochy svatých Jiøího, Františka a Floriána
v prùèelí. Malebnost a fotogeniènost choceradského kostela obzvláštì podtrhuje
hladina rybníka, ve které pøi pohledu pøes
nìj zjevuje se obraz zrcadlícího se dvojèete a dává tak této dominantì ještì více
vyniknout a poskytuje obrázek, který není

a tak èastý u kostelù jiných. K odvìkému
chodu kostela konáním bohoslueb nebo
mší, stále øidších posledních slueb
nebotíkùm, svatebních obøadù èi køtù pøidává se poslední dobou konání koncertù,
které tak alespoò obèas pomáhají vyplnit
vytrácející se jeho atmosféru. Dávají té
monost rozeznít zvukùm stále více mlèících varhan. Jen zvony utichly zcela a
èekají na svého nového zvoníka. A také
vìní hodiny se pozastavily a v dobì digitální èekají a snad se doèkají obnovení
pravidelného svého chodu, kterému by
koneènì pøíslušel pohon automatický a
také moná ciferník obrácený na východ,
kam se nové Chocerady rozrostly.
Novodobé osvìtlení dává kostelu rozmìr,
který jej povyšuje v èase setmìní do krásy
a spoleènosti s vìí a zámkem hrádeckým. Obvyklá zeleò kdysi mu nablízku
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neubrala by kostelu té na kráse.
Vánoèní strom je toho víc ne dùkazem.
Fara, budova sousedící s kostelem, s
è.pop. 1, dává jasnì najevo svùj nìkdejší
význam. Stavba vzhledem plnì odpovídajícím svému poslání datovaná rokem
vzniku 1705 slouila svému úèelu a do
roku 1967, kdy odešel na odpoèinek
poslední z faráøù kanovník Salaè. Jakoby
prostøedník mezi sousedním kostelem a
nedalekou starou školou vypomáhala té
školní výuce, tøebae ne jen katechistické, svými prostorami v patøe. A aby
pomohla ještì více, pøispìla koncem let
sedmdesátých, dnes ji století minulého,
èástí své rozlehlé zahrady výstavbì školy
nové, pøièem dalším obìtováním hospodáøských jejích budov ustoupila ještì
nové dopravní trase k ní. I kdy fara spadající pod mnichovickou diecézi neslouí
ji svému úèelu, majitelem zùstává i nadále Øímskokatolická farnost. Jen ivot v ní
a okolo ní ponìkud utichl. Nevyuité jistì
její prostory hodily by se pro musejní èi
výstavní úèely Chocerad bájeènì a dodaly by farské budovì nový ivot.
Neexistuje snad foto èi pohled Choceradské návsi od jihozápadu, který by
nezachytil kostel a faru zároveò s dominantou bývalé školy. Tato svým zpùsobem majestátná budova, dnes sice ošumìlá, tyèící na základech návrší nad
obìma zmínìnými stavbami jako by chtìla soupeøit ve výšce s nejníe poloeným
kostelem. Ten však výškou své vìe, i
kdy jen o báò s køíem nedává škole šanci. Pùvodní špitál èi vojenský lazaret z
roku 1775 byl v roce 1845 pøestavìn na
školu. Roku 1890 byla pùvodní stavba
zvýšena o patro. Posledních stavebních
úprav se budova školy doèkala v roce
1932, kdy byl pøistavìn východní trakt se
dvìma tøídami nad sebou a pøístavek od
severu pro sociální zaøízení. Vymìnìna
byla také okna, shozeny øímsy a tuto
podobu si stavba zachovala dodnes.
Škola slouila svému úèelu plných 127
rokù. Ukonèení výuky na ní a následný
necitlivý pøístup k její zchátralé auøe, podtrený pochopitelnì potøebnou ale pouhopouhou ekonomikou, ji zahnal do náruèe nezodpovìdné spoleènosti, ze které
se po letech strádání dostala do drení
soukromého. Vìøme, e je nyní v dobrých
rukách, pøejme majiteli šastnou ruku pøi
její rekonstrukci a doufejme, e zùstane
pro Chocerady nadále onou neodmyslitelnou dominantou. A kdyby snad tam
nìkde uvnitø ní zùstalo té anebo nìco
místa pro vyuití k úèelu veøejnému, vrátila by se jí dùstojnost a Chocerady by jistì
novému majiteli podìkovaly.
Mluvíme-li o dominantách, nemùeme
zapomenout na stavbu, kterou se honosí
také témìø kadá ves èi mìsto na sokolovnu. Pùvodnì kníecí hostinec byl darován hrádeckou vrchností jednotì sokolské a vzdìlávací jednotì Komenský v
roce 1921. Budova v roce 1922 pøestavená do dnešní podoby, zprvu vzkvétající,

posléze po dlouhá léta chátrající, se
znovu dostává do nového hávu a nabývá
tak dùstojného významu, který pro obec
má. Jako v podstatì jediné spoleèenské a
kulturní centrum si svoji pozornost zasluhuje a oba majitelské spolky s podporou
obce a nájemného pohostinství ji také
této dominantì postupnì dle svých sil a
moností dopøávají.

Kratièkou procházku po Choceradech
bych si dovolil zakonèit kde jinde ne u
øeky. I kdy se o Ostende jako o choceradské dominantì obvykle nemluvívá a
nepíše, domnívám se, e neprávem. I
tato stavba jak svou polohou tak svou velikostí pùsobí pøi pohledu z trati dominantnì a má svou historii bohatou a to jak
dávnou tak novodobou. Nìkolikráte pøestavìná èi spíše postupnì nastavìná
pùvodnì jako zastávka a místo pøepøahu
koòských povozù u pøechodu pøes øeku,
ponejprv pøevozu a pozdìji mostu na zemské panské a obchodní cestì z Prahy na
jih mìla a stále má nespornì svùj význam. Kdysi jak ta zastávka, pozdìji hostinec s vinopalnou a nakonec hotel v nejlepších svých letech. Škoda jen, e v souèasné dobì nedostává svému jménu a i
pøes nabízené neskýtá tolik slueb a v té
kvalitì, jak by mohl. Datovat jeho prvopoèátek se asi ji nikomu nepodaøí, jeho
dlouhá historie však mluví za vše a
pohled z vlaku, by krátký, na nìm spoèine a nemine tak ani tuto stavbu jako
dominantu na bøehu øeky v celkovém
panoramatu Chocerad.
Ing. Ivo Koøínek
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CHOCERADSKÝ FOTBAL V ROCE 2008
Váení sportovní pøátelé,
skonèila nám podzimní èást fotbalového roèníku 2008/2009. Pojïme si tedy
krátce zrekapitulovat, jak naše manèafty po podzimu skonèily.
A - tým
I.A tøída skupina B
Áèko se po podzimu propadlo tìsnì
nad hladinu neklidných sestupových
vod. Se ziskem 13 bodù za 4 výhry a
jednu remízu a divokým skore 31:51
pøezimuje na 13. místì tabulky.
Jak jistì všichni víte, v prùbìhu sezony
došlo k výmìnì trenéra. Po nìkolika
eskapádách s angaováním „nechoceradských“ trenérù se vrátilo kormidlo v
Choceradech do rukou místních trenérù. Bývalého reprezentanta a ligového
asistenta Petra Kostelníka (který zdaleka nenaplnil oèekávání, které jsme do
nìj vkládali) vystøídali na lavièce Áèka
jeho nìkdejší hráèi Jakub Zeman a
Luboš Javùrek. Slibujeme si od nich
hlavnì konsolidaci kádru, spolupráci s
rezervním B-týmem a hlavnì znovuobnovení týmové soudrnosti a dobré party. To jsou atributy, které jsme v posledních týdnech asi nejvíce postrádali (samozøejmì nejvíce jsme postrádali
body, ale ty snad pøijdou na jaøe).
Pøes zimní pøestávku chtìjí trenéøi doplnit mustvo o talentované hráèe pøedevším z choceradského okolí, vìnovat
se poctivì zimní pøípravì a pøipravit tak
tým na tìké jarní boje.
B - tým
III. tøída oddìlení A
Béèko pøes poèáteèní tápání nakonec

pøezimuje v klidném støedu tabulky na
9. místì se ziskem 14 bodù za 4 vítìzství a 2 remízy.
Na 13 vstøelených brankách se nejvíce
podílel Luboš Zámeèník se 4 zásahy a
Pavel Kuelka se 3 brankami.
Co nás mùe tìšit, je skuteènost, e z
kmenových hráèù béèka na konci sezony zaèali zaskakovat nìkteøí pravidelnì
za A-tým(Petr Bürgel, Honza Vycpálek,
Láïa Mrázek) a e se neztratili. Troufám si tvrdit, e jejich výkon a pøínos je
vyšší ne u nìkterých „posil“, které
jsme mohli na trávníku na podzim vidìt
bìhat(a chodit).

RALOKOVY NECKY
Dne 3. srpna se konal ve Vlkovci 11.
roèník kulturní akce „ralokovy necky“.
Letos se pøišlo pobavit asi 250 divákù.
Za pìkného poèasí po soutìích, které
byly pøipraveny pro diváky, odstartovalo
osm posádek. Do cíle dorazily všechny a
to v poøadí:
1. Místo: Tank
2. Místo: Vodníci a podvodníci
3. Místo: UFO-koule
4. Místo: Èerná perla
5. Místo: Hospoda U Voraloka
6. místo: Psí kusy
7. místo: Lavièka od raloka
8. Místo: Øezník
Všem závodníkùm blahopøejeme a tìšíme se na pøíští roèník a na vìtší úèast plavidel.
Podìkování sponzorùm:
OÚ Chocerady, Uzenáøství Štolla Zd.,
Sadílek Petr, Chalupecký Mir.
Té dìkujeme prùvodcùm programem:
VODNÍKOVI (Jan Krejcárek), ŠAŠKOVI
(Blanka Mairichová) a duetu „AMORO-
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SO“
Podìkování patøí té: fa PROVAZNÍK za
úpravu terénu na akci , obsluze sportovních her - Jiøímu Neprašovi, Jaroslavu
Mlèouškovi ml., Michalu Medøickému a
všem, kteøí se jakkoli na akci podíleli.
Za Krèmu „U raloka“
Jaroslav Mlèoušek
Pozn.: Starostka obce se velmi omlouvá
poøadatelùm, e tento èlánek nebyl zveøejnìn v minulém èísle zpravodaje.

áci
Okresní pøebor starších ákù oddìlení
B
Systematická práce Milana Kocábka a
Luboše Javùrka, stejnì jako skuteènost, e kluci jsou ji delší dobu pohromadì, je vynesla se ziskem 21 bodù za
6 vítìzství, 3 remízy a pouhé dvì prohry na krásné 6. místo tabulky. Kluci
nastøíleli 42 gólù a pouhých 8 obdreli.
Naši áci jsou tak po podzimu jednoznaènì nejúspìšnìjším choceradským
týmem.
Pøípravka
Okresní soutì pøípravky oddìlení B
Naše nejmenší fotbalové nadìje jsou
prozatím opravdu hodnì malinké a v
konkurenci starších soupeøù je jejich
prosazení se hodnì sloité. Pøesto jim
mùeme jen gratulovat za vytrvalost a
píli a také ke vstøelené brance. Na velké
úspìchy mají pøed sebou ještì moøe
èasu a tak jim popøejme hlavnì vytrvalost.
Stará garda
Posázavská liga seniorù
Omlazená stará garda se prozatím
sehrává a její nejlepší leta jsou tak
ještì pøed nimi.
Nezkušení seniorští borci
Kuba
Zeman, Milan Kocábek, Luboš
Javùrek, Láïa Bua, Ivo Maralík, Pavel
Kabelka, Sváa Rychlík musí nejdøíve
nasbírat dostatek zkušeností a zvyknout si na vysokou herní úroveò starých gard.
Letošní roèník obsadila stará garda v
posázavské lize 6. místo a uvidíme v
roèníku dalším, jak moc se nováèci aklimatizovali.
Nejlepším hráèem za uplynulý rok byl v
choceradském týmu vyhlášen Olda
Hofman.
Vladimír Bua
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NA MAZLÍÈKY VÌTŠÍ POZOR!
Po delší dobì se bìhem letošního podzimu obrátili na Obecní úøad Chocerady
nìkteøí naši spoluobèané a návštìvníci
naší obce se stínostmi na nezodpovìdné chování majitelù psù a zejména na
volné pobíhání jejich ètyønohých kamarádù. A dluno dodat, e tyto stínosti jsou v
øadì pøípadù oprávnìné. Jsme pøesvìdèeni, e informací o slušném chování
vašich mazlíèkù na veøejnosti není nikdy
dost, a proto vám znovu pøedkládáme èlánek uveøejnìný na toto téma ji v minulých èíslech Choceradského zpravodaje.
V Choceradech problém volného pobíhání psù (a jiných domácích zvíøat!) øešilo
u minulé zastupitelstvo. Výsledkem bylo
pøijetí obecnì závazné vyhlášky è.
12/2003, kterou jsou upraveny podmínky
pobytu zvíøat na veøejných prostranstvích
v naší obci. e o existenci takové vyhlášky nemáte ani potuchy?
Pak byste mìli vìdìt alespoò to, e
podle této vyhlášky je výslovnì zakázán

Za porušení povinností stanovených
touto vyhláškou je Obecní úøad Chocerady oprávnìn ukládat pokuty v souladu se
zákonem o pøestupcích. To v praxi znamená, e za kadé porušení vyhlášky è.
12/2003 je moné podle § 46 odst. 3 zákona o pøestupcích uloit pokutu a do výše
30.000 Kè.
Ponìkud sloitìjší je situace, pokud by
váš miláèek napadl jiného èlovìka. Na
takové pøípady pamatuje § 49 odst. 1
písm. b) zákona o pøestupcích upravující
pøestupky proti obèanskému souití. V
takovém pøípadì je Obecní úøad Chocerady sice oprávnìn uloit pokutu „pouze“
do výše 3.000 Kè. Tím ovšem povinnosti
majitele psa nekonèí. § 4 odst. 1 písm. h)
veterinárního zákona ukládá chovateli
povinnost zajistit, aby byl pes neprodlenì
veterinárnì vyšetøen. Porušení této
povinnosti je pøestupkem, za který mùe
Krajská veterinární správa pro Støedoèeský kraj - Inspektorát Benešov uloit
majiteli psa další pokutu, a to a do výše
10.000 Kè. A nelze zapomenout ani na to,
e osoba, na kterou pes zaútoèil, se mùe
v takovém pøípadì velice úspìšnì domáhat vùèi majiteli psa náhrady škody, je
mùe podle okolností dosáhnout i nìkolika desítek èi stovek tisíc korun.
V krajním pøípadì - pokud útoèící pes
zpùsobí jiné osobì tìkou újmu na zdraví

(tedy pokud by ji svým útokem napøíklad
zmrzaèil, ochromil, zohyzdil, èi zpùsobil
déletrvající zdravotní komplikace) nebo
smrt, hrozí jeho majiteli trestní stíhání za
spáchání trestného èinu ublíení na zdraví z nedbalosti podle § 224 trestního zákona. Za takovýto trestný èin lze uloit majiteli psa trest odnìtí svobody a na dvì
léta.
Pozornému ètenáøi jistì neušlo, e
pachatelem pøestupku èi trestného èinu
nikdy není pes, ale vdy jeho majitel.
Opravdu myslíte, e nemá smysl dát na
vašeho mazlíèka vìtší pozor?
© MaSm
autor je advokát

MOTOROVÉ ÈTYØKOLKY DO LESA NEPATØÍ!
pobyt psù a jiných domácích mazlíèkù na
høištích na míèové hry, v lokalitách s vybudovanými dìtskými høišti a na pískovištích. Pøi pobytu na jiných veøejných prostranstvích - tedy zejména na našem
námìstí a v ulicích obce, by mìli být psi
vedeni na vodítku. I pokud na vodítku
vedeni nejsou, je majitel psa povinen v
kadém okamiku mít zvíøe pod kontrolou. Musí ovládat zvíøe tak, aby neohroovalo a neobtìovalo jiné osoby nebo jiná
zvíøata. A samozøejmì je majitel povinen
ihned odstranit hygienicky nezávadným
zpùsobem výkaly svého miláèka!
Vlastníci psù s trvalým bydlištìm v obci
Chocerady navíc musí zajistit, aby pes pøi
pobytu na veøejném prostranství byl opatøen platnou identifikaèní známkou vydanou Obecním úøadem Chocerady (nošenou nejlépe na obojku). Ostatní vlastníci
psù mají mít u sebe doklad umoòující
identifikaci psa (napø. oèkovací prùkaz,
nebo alespoò platnou identifikaèní známku vydanou pøíslušným obecním úøadem).

ZPRAVODAJ OBCE CHOCERADY
Dvoumìsíèník Obce Chocerady

Jako by nebylo dost aut na silnicích a
dálnicích, které hlukem zatìují široké
okolí, bohuel i v místech, kam si chodíme od ruchu moderní civilizace odpoèinout, se stále èastìji setkáváme opìt s
motoristy. Prohánìt se na motorkách
nebo motorových ètyøkolkách po polních
a lesních cestách nebo pøímo terénem pøipadá nìkterým jedincùm velmi zábavné.
Ve své lhostejnosti a bezohlednosti
nevnímají les a pøírodu obecnì jako ivotní prostor mnoha bytostí, které také mají
právo být nìkde v klidu. Chovají se zde
jako na sportovním stadionu a nejsmutnìjší na tom všem je, e tomuto pøístupu
uèí èasto i své dìti. Co si asi odnese do
ivota dítì, jemu „hodný“ tatínek dovolí
projídìt se v obilném poli nebo plašit
zvìø v lese?
Jezdit jen tak pro zábavu pøírodou na
øvoucím stroji je bezohlednost, nièení polních kultur a vjídìní do lesa je navíc porušením zákona. Nechce se mi vìøit, e by
všichni ti, kteøí se vozí lesem na motorkách nebo ètyøkolkách, netušili, e do
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lesa jezdit nesmìjí. Náš právní øád je,
pravda, spletitý a obyèejný èlovìk nemùe znát všechny zákony, ale tuto základní
pasá z lesního zákona, která vymezuje
pravidla chování v lese a mimo jiné tedy
také zakazuje vjídìt motorovými vozidly
do lesa, by mìl znát a respektovat kadý.
Klára Rùièková
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