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Zápis do I. tøídy

POZVÁNKA
Sociální komise OÚ Chocerady
srdeènì zve všechny seniory na
pøátelské velikonoèní posezení
dne 3. 4. 2009 od 14.00 hodin
do školní jídelny ZŠ a MŠ
Chocerady.
Se svým programem vystoupí áci
MŠ a ZŠ Chocerady, k poslechu
zahraje Magda a Honza.

Zápis ákù do I. tøídy ZŠ a MŠ
Chocerady se konal 10.2.2009 v
budovì školy. Dostavilo se celkem 16
dìtí. Budoucí áci prokazovali
pøipravenost do I. tøídy poznáváním
geometrických tvarù, oznaèováním
odlišných prvkù, vypravováním,
popisem obrázku, správným úchopem tuky, dobrou výslovností,
dodrením linie pøi vybarvování a
dalšími znalostmi a dovednostmi. S
novì pøistìhovalým ákem nastoupí
do I. tøídy v záøí 2009 celkem 17 ákù.
Miroslava Cinkeisová

Vánoèní koncert
V sobotu 27. prosince se kostel
Nanebevzetí Panny Marie rozeznìl tóny
zvláštní barvy. Varhany tentokrát mlèely,
nebo vánoèní atmosféru pøijelo do
Chocerad podpoøit Saxofonové kvarteto
Bohemia z Prahy. Návštìvníci kostela,
kterých bylo tolik, e se ani zdaleka do
lavic nevešli, mohli v jeho podání
vyslechnout nìkolik ukázek barokní

hudby, napø. Èeskou mariánskou muziku
Adama Michny z Otradovic, Air Johanna
Sebastiana Bacha, Ave Maria Franze
Schuberta a další. Samotné saxofony
jsou moná pro interpretaci váné hudby
nezvyklé, všichni posluchaèi však
odcházeli s pocitem hlubokého kulturního
záitku.
Ing. Ivo Koøínek

Koncert na Komorním Hrádku
19. prosince se v zámecké kapli
Komorního Hrádku konal adventní
koncert. Aèkoliv této akci nedává Školící
støedisko MO pøílišnou publicitu, a to jak z
dùvodu malé kapacity místa v kapli, tak z
dùvodu komornìjšího zpùsobu konání,

www.chocerady.cz

bylo pøesto moné mezi pøítomnými
zahlédnout také nìkolik obèanù z
Chocerad a okolí. Koncert uvedl náèelník
støediska plk. Voburka a vystoupil v nìm
Pìvecký sbor benešovských uèitelek za
vedení sbormistra Tomáše Pergela. Sbor
pøedvedl za varhanního a posléze
klávesového doprovodu sbormistra pásmo písní s vánoèní tématikou od skladatelù Glucka, Mozarta, Bacha a dalších.
Mezi dvaceti sedmi uèitelkami v širokém
rozmezí vìku jsme mohli spatøit a
zaslechnout i nìkdejší uèitelku choceradské základní školy Hanu Blakovou Jedlanovou. Vystoupila sólistka Dana
Jelínková a sólo na flétnu zahrála Ivana
Masnicová, obì sólistky pøedních kulturních scén. Krásný podveèer adventního pøedvánoèního èasu pøispìl k
pøíjemnému naladìní nadcházejících
svátkù vánoèních.
Ing. Ivo Koøínek

K choceradské kronice
Jak bylo pøed rokem zveøejnìno,
probíhají práce na zmapování událostí a
èinnosti obce Chocerad a pøilehlých osad
v období posledních 40 let pokraèování
kroniky obce Chocerady a jejího okolí.
Pøestoe je k disposici mnoství materiálu, ze kterého lze èerpat, najde se té
dosti místa, kde se potøebných informací
nedostává. Prosíme tedy všechny obèany a zvláštì bývalé èleny zastupitelstva
obce, mají-li jakýkoliv nejlépe písemný
materiál týkající se zvláštì období let
devadesátých a jsou-li ochotni jej
poskytnout pro úèel kroniky, propùjèí jej èi
darují k rukám nejlépe pí starostky. Níe
podepsaní budou vdìèni za jakýkoliv
materiál týkající se celého sledovaného
období. Máte-li nìkdo zpravodaje: è.
1/97, mimoøádné z r. 1996/97, è. 3 a 5 z r.
´98, è. pøíp. vyšší, ne 4/99, 5/98 a
7/2000, dále èísla z r. 2002, è. 6 a 8 z r.
2003 a è. 1 z 2005, poskytnìte je, budou
vám vrácena. Podpoøte, prosíme, tuto
snahu, aby se nestala dosud sepsaná
kronika pouhým ètením o dávné
minulosti, ale neustále ivou a souvislou
kronikou pro nás a budoucí. Dìkujeme.
Ing. Ivo Koøínek a Klára Rùièková
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LADOVSKÁ ZIMA V CHOCERADECH
V posledních letech zaznamenáváme
dosti zøetelný úbytek opravdu chladných
zimních dní a také snìhu. Letošní leden
asi ponìkud pøedèil naše pesimistická
oèekávání, všichni, kdo chtìli a mohli, si
uili bruslení, sáòkování i lyování. Co
nás však èeká v dùsledku globálních
zmìn klimatu v pøíštích letech, je tìké
odhadovat. Stanou se pravidlem mírné,
teplé zimy, jako byla ta loòská, nebo se v
našich konèinách prohloubí kontinentální
klima s horkými léty a o to chladnìjšími
zimami?
Jak vypadala pro srovnání zima v Choceradech pøesnì pøed 80 lety - v roce
1929 - si mùete pøeèíst v následujícím
výòatku z Pamìtní knihy Chocerad.
Prùbìh této opravdu vyjímeènì kruté
zimy podrobnì zaznamenal náš tehdejší
první kronikáø, profesor Jan Kamelský:
Nový rok poèal snìhovými vánicemi,
které trvaly skoro bez pøestávky po 3 dni;
aè nebylo u nás závìjí, napadlo snìhu na
30 cm, v horách na 1 m i více. 10. ledna
bylo zrána -23°C, 12. ledna dokonce 25°C; mrazù takových na dlouhá léta
nebylo. Snìilo u nás a v celé Evropì i v
jiní Itálii. V Choceradech napadlo snìhu
35 cm, v horách i pøes 1 m.
Polní a lesní zvìø hladem nucena,
sbíhá se k obcím, ptactvo zpìvné slétá se
ze všech stran k lidským pøíbytkùm, kde
se jim dostává krmiva. Noviny a rozhlas
radiový neustále nabádají ke krmení
ptactva a zasýpání lesní a polní zvìøi.
Sázava zamrzla všude a pøes led chodí
se i jezdí povozy.
Od 25. ledna snìilo hustì a bez
pøestání plné dva dni. Snìhu napadalo
tolik, e všechny cesty i silnice staly se
nesjízdné; na závìtøích namìøeno 50-70
cm snìhu, na horách a 1 ½ m. Trati dráh
staly se nesjízdnými a èetné vlaky uvázly
ve snìhu a musely býti pomocnými vlaky
a vojskem vyproštìny. Vánice byly nejen
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u nás, ale také po celé Evropì. Potom 28.
ledna pøituhlo a teplomìr klesl na -10°,
dne 29/I docela na -20°C. Aby se
umonila chùze a jízda aspoò v obci,
prohazovali 26/I obèané (po jednom z
kadého stavení) silnici a cesty v obci,
mimo obec konali to cestáøi a leckde
vojsko.
Mìsíc únor nepøinesl zmìnu; hned 1.
února ukazoval teplomìr -21°C. Od toho
dne stupòovaly se mrazy (2/II -28°C, 3/II 30°C); podobné i vìtší mrazy trvaly nejen
u nás, ale v celé Evropì, ani jiní krajiny
nevyjímaje; sníh a mrazy panovaly i v jiní
Itálii a Øecku. Nejvìtší mráz byl 11/II 35°C(v Budìjovicích -41°C); pak mrazy o
nìco polevily (na -32°, -28°) a v této výši
udrely se a do konce února. Letošní
únor byl nejchladnìjším ze všech od r.
1776. Koroptve a zajíci, aè byli krmeni,
skoro vyhynuli; rovnì mnoství ptactva.
O tuhé zimì únorové svìdèí velmi
èetné pøípady omrzlých uší, nohou i
doèista zmrzlých lidí. Nemocnice všude
jsou pøeplnìny, zejména onemocnìlými
zøízenci eleznièními. Za velkých mrazù
vznikaly také èasté a velké poáry od
pøetopených kamen, (dne 4. února i v
pøedsíni presidentova bytu na Hradì; byl
záhy uhašen) ve mìstech pak pøi
rozhøívání zamrzlých vodovodù a plynovodù nejen poáry, nýbr i výbuchy plynù.
Ve mìstech, zvláš v Praze, ale také v
Choceradech objevil se nedostatek uhlí a
paliva vùbec.
Mrazy v druhé polovinì února pøituhly,
dostavily se nehody a ztíení dopravy na
drahách a velký nedostatek paliva.
Ministr školství naøídil okamité uzavøení
všech škol od 17. do 24. února a potom a
do 28.II. Ve sklárnì v Rùenínì pro
nedostatek paliva zastavena práce na 3
dni; vlaky zdejší lokálky (4h.a5h.)
zrušeny, jiné se zpoïují o 2 i 3 hodiny.
Od 26. února nové vánice po celé republice; snìhové závìje zpùsobily
poruchy v provozu na eleznicích a dvì
váné nehody, pøi nich ranìno nìkolik
zøízencù.
Mìsíc bøezen poèal mrazy a snìhovými
vánicemi; teplomìr 1., 2. a 3.bøezna
ukazoval -25° C. Teprve v den 79 tých

narozenin presid. Masaryka nastala
obleva, teplomìr toho dne ukazoval + 1°
C, nìkolik dní potom + 3° i + 5° C. Z obavy
pøed náhlým táním mnoství snìhu a
silného ledu dìjí se všude u øek
bezpeènostní opatøení. Silný led (a 60
cm) u zdejšího mostu byl prosekán a
tesaøskými pilami proøezán.
Sníh na polích leel a do jara, do polí
nemohlo se ani koncem bøezna; také v
zahradách bylo lze jen stromy proøezávati. Velmi mnoho stromù pomrzlo,
zvláštì hrušnì a jemnìjší druhy jabloní;
tøešnì zahynuly nìkde všecky, jinde z
valné èásti; také slívy a zejména merunky
a broskve vzaly za své. Nejvíce utrpìly
stromy starší, vadné a v zahradách
vlhkých. Pravý stav stromoví sezná se a
v dobì kvìtù, pohroma bude však
znaèná.
Na kvìtnou nedìli 24.III. hnul se led na
Sázavì, pøed mostem utvoøila se zácpa z
ledových ker, které pokryly bøehy a luka
pøi vodì; do rána druhého dne však led
tiše odplul a jen kry na bøezích a lukách
zùstaly; nebezpeèí povodnì pominulo.
Z choceradské kroniky vybrala a
upravila Klára Rùièková
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Za Františkem Beránkem
Bude tomu rok, co Chocerady opustili
z dùvodu pøestìhování váení pan a
paní Beránkovi, aby po dlouhých letech
strávených ivotem a bydlením v
nájemním domì mlýna našli svùj nový
domov v benešovském domovì pro
seniory. Pøestali jsme tak potkávat a
vídat obì vzhledem ke svému vìku neobyèejnì vitální, milé a v kadém kontaktu pøívìtivé osoby. 14. prosince jsme se
dozvìdìli smutnou zprávu, e pan
František Beránek zemøel. Odešla v
nìm osobnost vpravdì choceradská a
zùstane vzpomínka na èlovìka ryze
domácího s minulostí pøipomínající
jeho práci letitého správce choceradského mlýna, dlouholetého pøedsedy
Spolku chovatelù drobného zvíøectva a
nestora pamìti choceradského dìní. K

PODÌKOVÁNÍ

úctyhodnému vìku jistì pøispìl pohled
na øeku Sázavu, tiše šumící a povìtšinou zvolna se linoucí skrze jez a náhon
choceradského mlýna.
S úctou a vzpomínkou jménem všech
choceradských
Ing. Ivo Koøínek

Podìkování pro Ferrero

Chtìla bych touto cestou podìkovat za
nás rodièe i dìti manelùm Rùièkovým,
Zíkovým a pí Kamelské za dny, které
vìnují našim dìtem v rámci Sokola.
Výpravy, které jsou nároèné na pøípravu, organizaci a i èasovì, se dìtem velmi
líbí, získávají nové poznatky z pøírody a
mají krásné záitky z plnìní rùzných
úkolù a soutìí.
Podìkování patøí i fotbalovým trenérùm našich ákù - p. Kocábkovi a p.
Javùrkovi.
Pod jejich vedením kluci dosáhli pìkných výsledkù, zlepšila se jim fyzièka
díky pravidelným tréninkùm a tmelí se jim
kolektiv na fotbalových soustøedìních.
Dìkuji všem za zodpovìdnost, kterou
na sebe berou a obìtavost, kterou vìnují
našim dìtem ve svém volném èase.
Stanislava Smolíková, Chocerady

Obecní úøad Chocerady dìkuje spoleènosti Ferrero za pravidelné sponzorské dary, kterými spoleènost Ferrero pøispívá na akce urèené pro dìti. Sponzorské dary byly v loòském roce rozdány dìtem pøi akcích: Pohádkový les,
Dìtský den, Cesta kolem svìta a
Mikulášská besídka. Ještì jednou dìkujeme a doufáme, e tato èokoládová
spolupráce bude trvat i nadále.
Obecní úøad Chocerady

Vzpomínka a podìkování
Významná ivotní jubilea leden, únor 2009
Se souhlasem jubilantù uvádíme významná ivotní
výroèí našich spoluobèanù

paní Libuši Kocábkové, která nás neèekanì opustila v prosinci 2008.
Pracovala obìtavì jako èlenka sociální komise. Její organizaèní schopnosti a dobré nápady pomohly mnoha našim seniorùm promìnit všední dny v pøíjemné a nevšední.
Dìkujeme a vzpomínáme
Milena Štollová, Helena Jirsová
a OÚ Chocerady

Leden 2009

Puchner Jaroslav, Chocerady
Dlesková Marie, Vestec
Javùrková Libuše, Vestec

70 let
92 let
60 let

Únor 2009

Proskovec Josef, Chocerady
Fafková Jaroslava, Chocerady
Lejèková Alena, Chocerady
Maøinec Václav, Chocerady
Kruová Miloslava, Chocerady
Kozák Zdenìk, Chocerady

60 let
70 let
70 let
60 let
65 let
60 let

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

www.chocerady.cz
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KONEC BOHATÉ HISTORIE SKLÁØSTVÍ U NÁS?
Rok 2008 byl ve znamení historických
událostí v dìjinách èeských národù.
Všemi sdìlovacími médii byla po celý rok
pøipomínána øada nejvýznamnìjších událostí spojených s letopoètem konèícím
osmièkou. Dalo by se øíct, e oproti oèekávání se nic a tak mimoøádného nestalo, a tudí jsme mohli doufat ve vstup do
nového roku s dobrými nadìjemi. Na
sklonku onoho roku jsme však mohli
zaznamenat ze sdìlovacích prostøedkù
zprávy o svìtové recesi vyvolané krachem na svìtovém finanèním trhu lavinovitì dopadajícím na automobilový prùmysl a posléze na další odvìtví. Nechci se
rozepisovat o této problematice, kadý z
nás ji sleduje po svém a dìlá si svùj vlastní obraz. Rád bych ale vyuil pøíleitosti a
napsal alespoò nìkolik øádek, které se
touto událostí týkají také Chocerad a
potamo nìkterých jejích obèanù, a které
snad oiví pamì nás všech smìrem k
oboru pro naše údolí neodmyslitelnému.
Poèátky skláøství v èeských zemích
sahají hluboko do støedovìku, kdy byly
zaloeny první „lesní hutì“ tavící primitivním zpùsobem hmotu zvanou sklovina.
Za poèátek skláøství v oblasti okolí Chocerad se mùe oznaèit zaloení skelné
hutì u obce Ostøedek ve druhém desetiletí 19. století. Ji v roce 1830 pronajímal
tuto hu František Kavalír, který záhy v
roce 1837 zaloil svou vlastní sklárnu tentokráte ji u øeky, aby vyuil jak zásob
døeva z okolních lesù, tak a hlavnì splavnosti øeky dodávající døevo v tìch dobách
nutné ke spalovacímu procesu tavení.
Tím místem byla a dodnes je Sázava.
Další hu, tentokráte pøímo v dnešním
katastru naší obce byla zaloena v roce
1855. Po odkoupení nìkdejší zemìdìlské usedlosti byla zøízena J. K. Jeykallem
hu v Ráztokách, dnešním Rùenínì.
Sklárna pùvodnì vyrábìjící pouze surové
sklo jej dodávala ke zpracování rafinériím

na severu Èech. Po nìkolika dalších
vlastnících ji v roce 1902 koupil ve veøejné drabì Arnošt Pryl a po poèáteèním
neúspìchu, kdy rok nato hu vyhoøela,
otevøel v roce 1904 novou moderní hu,
kterou vytáhl na úroveò schopnou vývozu
výrobkù do svìta a sklárny v rodinném
drení úspìšnì vyrábìly a do 2. svìtové
války. Po znárodnìní rùenínské sklárny
v roce 1946 a pozdìji v rámci postupné
restrukturalizace národního a tedy i skláøského prùmyslu byla tato zaèlenìna do
národního podniku Prùmyslové sklo,
podobnì tak jako sklárny sázavské. Ty
krátce po první svìtové válce z dùvodu
nevyøešených rodinných pomìrù Kava-

lírù dospìly k nucené správì tehdejší
Legiobankou, kterou byly z této i pozdìjší
hospodáøské krize vyvedeny a vedeny
takto šastnou a hlavnì odbornou rukou
tehdejšího vedení se s udrením jména
zakladatele pod zavedeným svìtovìjším

Kavalier dostaly opìt do popøedí svìtové
konkurence. I po druhé svìtové válce,
kdy jim bylo tradièní jméno odebráno, si
dokázaly udret povìst svìtového výrobce laboratorního, technického a varného
uitkového skla známého dodnes. Ve
sklárnách Rùenín, které se staly souèástí n.p. Sklárny (opìt) Kavalier v roce 1965
se hutní výroba udrela a do let sedmdesátých. Tehdy byla v závodì pod názvem
Aparatury tato výroba z dùvodu nástupu
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pokraèování
moderního celoelektrického tavení tzv.
borosilikátového skla pøechodem od plynového generátorového zpùsobu zastavena a pøevedena do sázavských, a tak
se stal závod pouhým zpracovatelem a
kompletujícím provozem. Po pøevedení i
této výroby do Sázavy na poèátku let
devadesátých zùstaly vychladlé a opuštìné prostory skláren v Rùenínì pouze
pro skladování, které bylo ještì podpoøeno nešastnou výstavbou nových skladù
v osídlené èásti osady. Tolik jen v té nejrou tøi roky poté v roce 1998 po nevyjasnìné kauze vystøídala odkoupením majoritního podílu akcií Porcela Plus. Spoleènì s prodejní spoleèností Bohemia
Crystal Trading a 49%-ním podílem státu
dovedla po 10 letech a.s. Sklárny Kavalier spolu s Bohemkami v Podìbradech a
Svìtlé nad Sázavou, sklárnami Crystalex

kratší zmínce z historie obou skláren. Za
zmínku týkající se historie kavalírovské
stojí ještì ta, e druhá dcera Františka
Kavalíra Anna se provdala za Josefa
Václava Frièe, legendárního revolucionáøe z let 1848 a spoluzakladatele astronomické observatoøe v Ondøejovì. A douškou k historii a dynastii skláren rùenínských ta, e v letošním roce se doívá
významného ivotního jubilea jeden ze
vnukù zakladatele Prylových skláren, náš
obèan pan Jiøí Pryl, který svùj ivot zasvìtil èemu jinému ne skláøství.
No a k souèasné recesi? Úspìšná,
dnes ji více ne 175-letá historie skláren
Kavalier se doèkala polistopadové privatizace, kdy se sklárny staly akciovou spoleèností s vìtšinovým vlastnickým podílem investièních fondù. V roce 1995
vstoupila do vlastnictví prostøednictvím
Skloexportu hereèka Regina Rázlová, kte-

Opìt se ukázala mj. prozíravost Františka
Kavalíra pøi volbì a orientaci na sklo technické, nepostradatelné jak na domácím
tak na svìtovém trhu. Vymaní-li se
Sklárny Kavalier v souèasné nucené správì bank z této situace (tyto øádky jsou
psány 15.1.2009), budou nadále nejvýznamnìjším a nejvìtším prùmyslovým
zamìstnavatelem v nejbliším našem
okolí, tak jak bývaly vdy od svého zaloení i pøesto, e obnovení ivota skláøského v Rùenínì je dnes ji více ne utopistické. Jak významným oborem je, èi
bylo skláøství v èeských zemích, mùeme
usoudit z údaje, kdy v dobách hospodáøské stability dával obivu a 14% obyvatelstva èech a moravy, a také nám choceradským. I pøes obrovskou konkurenci

Nový Bor a porcelánkou v Karlových
Varech neprùhledným vedením k totální
platební neschopnosti a na pokraj krachu, který odùvodòovaný onou svìtovou
finanèní krizí a dlouhodobým propadem
US dolaru vyvrcholil v záøí minulého roku
zastavením dodávek energiíí do závodù
a následným ukonèením výrob v Podìbradech, Svìtlé a Novém Boru. O práci
pøišlo na 4000 lidí a vlnu zatím pøeila
pouze sklárna v Sázavì vykazující jako
jediná ze skupiny po celá léta trvalý zisk.
vyspìlého svìta a razantní nástup netradièních zemí je èeské skláøství stále
pojmem významným a my mùeme u
jen doufat a pøát si, aby i pøes celkový souèasný trend v èeském skláøství Sklárny
Kavalier pøetrvaly a zùstaly oním rodinným støíbrem, ke kterému dle mého názoru bezpochyby náleí.
Ing. Ivo Koøínek
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RYTMUS ROKU 2008
Prosinec vdy tak trochu vybízí k malému ohlédnutí a tak za Vámi opìt pøicházíme, abychom se s Vámi podìlili o to, co
naší organizaci pøinesl právì konèící rok.
Tak pøedevším první samostatné krùèky v novì zøízené obecnì prospìšné spoleènosti. Z pùvodního o.s. Rytmus
poboèka Benešov je nyní Rytmus Benešov, o.p.s. Tato zmìna nám pøinesla nové
monosti, ale také nové úkoly. Zejména
jsme se museli nauèit zcela samostatnì
zajistit finance na provoz spoleènosti.
Všeobecná krize ve financování sociálních slueb, která zaèátkem roku tvrdì
dopadla na øadu poskytovatelù, k nám
byla naštìstí milosrdná. Náš rozpoèet byl
pokrácen „jen“ o 20%, co byla ta nejlepší
novoroèní zpráva, jakou jsme mohli
dostat. Další lednovou vzpruhou byla skuteènost, e se nám bez problémù podaøilo
obhájit znaèku „Podporované zamìstnávání vynikající kvalita“, kterou udìluje
sdruení pro cenu ÈR za jakost.

Únor nás vrátil do tvrdé reality. Jeliko
nìkteøí uivatelé našich slueb (zapojení
do projektu Pacifik, který jsme zahájili v
èervnu 2007) mají trvalé bydlištì na okrese Kutná Hora, bylo tøeba jednat mimo
jiné s Lékaøskou posudkovou slubou v
Kutné Hoøe. Setkali jsme se zde s nevídanì arogantním zpùsobem jednání posudkového lékaøe. Neúspìšné pokusy o vzájemnou domluvu vyvrcholily v èervnu
odvysíláním reportáe v poøadu Reportéøi ÈT. Aè nám tento zpùsob nebyl vùbec
milý, pøinesl nad oèekávání dobré výsledky. V záøí jsme dokonce byli vlídnì pøijati i
na ústøedí ÈSSZ, kde jsme se setkali se
vstøícným a konstruktivním pøístupem,
který slibuje nemalé pøínosy do budoucna.
Kutná Hora nám však pøinesla i pøíjemné pøekvapení v podobì zdejšího Úøadu
práce. Spolupráce zde byla naopak natolik skvìlá, e se z ní zrodil nový projekt Pacifik II, který jsme v bøeznu podali do
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti a
ji od èervence jsme jej mohli zahájit.
Další významnou událostí prvního pololetí 2008 bylo zahájení prezentací zamìøených na pracovní uplatnìní lidí s mentálním postiením, které jsme postupnì
uskuteènili v 5ti zaøízeních ústavní péèe
na Benešovsku a Kutnohorsku. Pøi tìchto
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prezentacích jsme si ovìøili, e zájem o
naše sluby je (a bude) opravdu velký.
Duben byl pro nás mìsícem slavnostním. 14.4. byl v aule benešovského gymnázia slavnostnì vyhlášen „Zamìstnavatel roku“, který dává lidem se znevýhodnìním stejnou šanci jako ostatním.
Potìšilo nás, e firma Aksamite, s.r.o.,
která z deseti nominovaných zamìstnavatelù Benešovska získala nejvyšší ocenìní, uspìla a „zvítìzila“ i v celostátním
kole soutìe.
Duben byl samozøejmì i mìsícem pracovním. Probíhala jednání s Mìstem
Benešov o monostech èerpání prostøedkù z Regionálního operaèního programu
a v naší organizaci byl zahájen další bìh
kursu „Základní obsluha PC“. Absolventi
kursu si odnesli svá zaslouená osvìdèení 30.6. V èervnu nekonèil jen kurs, ale
také 12 mìsícù trvající projekt Pacifik.
Nestaèili jsme však ani vydechnout a
hned v zápìtí jsme zahájili navazující
Pacifik II. Ten pøinesl mnoho nového.
Pøedevším jsme zaèali pracovat na zprovoznìní nového pracovištì v Kutné Hoøe.
Náš tým také posílil o nové (pøíjemné a
schopné) kolegynì. Z letních událostí je
tøeba také zmínit úspìšnou prezentaci
Tranzitního programu v ZŠ a PŠ v Konopišské ulici v Benešovì, spojenou s
neformální diskusí pøi opékání týneckých
maxibuøtù. Pøíjemné bylo rovnì pøátelské setkání v Domovì Iváò (Rataje n.
Sáz.), kterým se linula vùnì peèeného
èuníka.
Podzimní mìsíce pøinesly více práce,
ne nám bylo milé. Bylo tøeba podat
mnoho ádostí o finanèní podporu na
MPSV, na Krajský úøad, na Mìsta a obce,
do Evropských fondù… Tento kadoroèní
podzimní maratón je bohuel pro poskytovatele sociálních slueb nutností, chtìjí-li „pøeít“. Pøelom záøí a øíjna pro nás
znamenal zejména mezinárodní „Týden
pro inkluzi“. Cílem akce bylo šíøit myšlenku zapojení lidí se znevýhodnìním do
bìné spoleènosti, zejména do škol a do
zamìstnání. V rámci akce jsme uspoøádali ve vestibulu polikliniky v Benešovì
výstavu o prùbìhu našich slueb (Podporované zamìstnávání, Tranzitní program)
a zároveò probìhl on-line rozhovor s øeditelkou spoleènosti Rytmus v Benešovském deníku. V øíjnu jsme zahájili první
zkušební bìh kursu „Hospodaøení s penìzi“. Kurs vzbudil mezi klienty velký zájem.
Svou premiéru mìlo i setkání skupin tzv.
„Sebeobhájcù“, co jsou lidé pøevánì s
mentálním postiením, kteøí se uèí prakticky zacházet se svými obèanskými
právy a povinnostmi.
Nejen kvùli novým aktivitám, ale hlavnì
z dùvodu rostoucího zájmu o naše sluby
jsme se v listopadu pøestìhovali do vìtších kanceláøí. Naštìstí jen v rámci budovy. Novì nás tedy najdete v 1. patøe bývalé Piaristické koleje (tam, kde døíve pracovali naši kolegové ze spoleènosti Posázaví).

A je tu prosinec. Zdá se to být neuvìøitelné, ale Rytmus v Benešovì slaví letos
ji páté narozeniny! Nejen to, ale i blíící
se Vánoce jsou kadoroèním dùvodem
pro poøádání tradièních „Vánoèních
dílen“. Letos se konaly 12.12. a to ve dvou
blocích dopoledním a odpoledním. Naši
uivatelé a jejich blízcí tak mìli pøíleitost
k milému setkání v tvoøivém duchu a atmosféøe blíících se svátkù.

10. prosince jsme se zúèastnili Konference poskytovatelù sociálních slueb
Støedoèeského kraje. Snad jen náhodou
na tento den (Den lidských práv) pøipadl i
termín celostátní stávky poskytovatelù
sociálních slueb „Bed In“. Je tedy moné, e jste nìkteré sociální pracovníky
potkali tento den napøíklad v pyamu…
Cílem „stávky“ bylo zejména upozornit na
neudritelnost souèasného zpùsobu
financování v této oblasti, trvalou existenèní nejistotu a neexistenci transparentního zpùsobu zajištìní sociálních slueb. S pracovním rokem 2008 jsme se
pak rozlouèili dne 16. prosince slavnostním otevøením nového pracovištì v Kutné
Hoøe, které pomùe rozšíøit poskytované
sluby do dalšího regionu.
Pokud o nás chcete vìdìt víc, doporuèujeme Vám navštívit naše nové webové
stránky, jejich spuštìní je pro nás té
významnou událostí roku 2008:
www.benesov.rytmus.org.
Dìkujeme všem, kteøí nám svou podporou umoòují rozvíjet Rytmus a všem
pøejeme úspìšný a pohodový rok 2009.
Rytmus Benešov
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DEN ZEMÌ - Èistá øeka Sázava a jarní úklid okolí Chocerad

Den Zemì 22. duben, je svátkem,
který ji od roku 1970 vybízí k aktivitám
prospìšným našemu spoleènému
ivotnímu prostøedí. Pokud vám není stav
pøírody ve vašem okolí lhostejný, mùete

se pøipojit k následujícím akcím:
Od pátku do nedìle 17. - 19. dubna
probìhne ji 4. roèník akce ÈISTÁ
ØEKA SÁZAVA 2009. Stejnì jako v
minulých letech budou dobrovolníci na
lodích i na souši uklízet bøehy øeky v
úseku od Kácova do Pikovic. Akci poøádá
Obecnì prospìšná spoleènost Posázaví.
Pøihlásit se a získat bliší informace o
projektu je mono u manaerky Posázaví

NENECHTE SE VYUDIT...
V rámci podzimního úklidu zahrad øada
našich spoluobèanù opìt nezodpovìdnì
pálila hromady shrabaného mokrého
zahradního odpadu. Vzhledem k tomu,
e se blíí jaro a s ním opìt vyvstane na
mnoha zahradách otázka, jak se co nejrychleji a s minimálním úsilím uvedeného
odpadu zbavit, znovu upozoròujeme, e
v otevøených ohništích je povoleno
pálit pouze suché rostlinné materiály a
èisté vyschlé døevo (popø. døevìné uhlí
a plynná paliva urèená výrobcem pro
zahradní krby a grily), tedy rozhodnì NE
mokré listí, èerstvì oøezané vìtve apod.
Za porušení tohoto ustanovení daného zákonem o ochranì ovzduší je obecní úøad oprávnìn uloit pokutu.
Rovnì tak není povoleno pálit døevo
zneèištìné chemickými látkami (nátìry
apod.) a jiné odpady, co se bohuel také

èasto dìje v rozporu se zákonem o odpadech, podle nìj je spalování odpadù v
domácnostech zakázáno. Všechna tato
nevhodná „paliva“ zbyteènì zamoøují
ovzduší jedovatými látkami, jako jsou
oxid uhelnatý, dioxiny, polycyklické aromatické uhlovodíky a další, které ohroují
zdraví nás všech svými rakovinotvornými, alergizujícími a dalšími škodlivými
úèinky.
Nikdo by nemìl své okolí obtìovat kouøem a zápachem (také podle zákona o
ochranì ovzduší) a nikdo také není povinen toto obtìování snášet. Záleí tedy
tak trochu na nás, budeme-li pøípadné
nevhodné poèínání našich sousedù a spoluobèanù s tichým „brbláním“ tolerovat, èi
nikoliv.
Klára Rùièková

Pro všechny fanoušky choceradských maoretek Smetanek
Pøišel prosinec a s ním i Vánoce, kterým se nevyhnuly ani maoretky Smetanky.
Uspoøádaly jsme tedy malou vánoèní
besídku v hotelu Ostende.
Na dataprojektoru se pouštìla všechna
videa z našich vystoupení a stoly byly
plné jídla, a to od šikovných maminek, ale
i od kuchaøù ze sportklubu, hudba hrála
nahlas a ty èipernìjší maoretky pouily
prostory Ostende ke zdokonalování „ma-
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oreáckých“ prvkù. Nechybìl ani malý
vánoèní stromeèek a pod ním i hromada
dárkù. Oslava se opravdu vydaøila.
Kadá z maoretek si nesla domù malý
dáreèek, kopu záitkù, ale i úsmìv na tváøi.
Tímto bychom chtìly podìkovat celému personálu Ostende za jejich ochotu,
ale pøedevším za jejich sponzorský dar.
Veškeré finance utracené za vánoèní
besídku se hotel rozhodl zaplatit.

O.p.s. Barbory Èmelíkové, tel. 604 577
761, email : cmelikova posazavi.com.
Podpoøit tuto akci mùete té finanèním
pøíspìvkem na sbírkové konto k projektu
1249-326666339/0800, vaše peníze
budou pouity na zajištìní noclehù pro
dobrovolníky, zajištìní instruktorù pro
bezpeènost pracujících na øece, dopravu
vìcí a materiálu.
Bìhem následujícího víkendu pak
probìhne tradièní jarní úklid okolí
Chocerad s doprovodným programem. Bliší informace k této akci budou
vèas zveøejnìny na plakátech.
Posázaví o.p.s.

UPOZORNÌNÍ
Váení spoluobèané, vzhledem k
tomu, e zaèíná narùstat poèet dlouhodobì zaparkovaných nebo nepojízdných osobních automobilù na pozemcích patøících obci v katastru Chocerad a Samechova, vyzýváme proto
všechny majitele takto odloených vo
zù, aby do konce mìsíce bøezna 2009
vozy odstranili. V pøípadì, e nebude
tato výzva akceptována, bude vozidlo
odtaeno a náklady s tímto spojené
budou vyúètovány majiteli vozu.
Fantys Miloš
Hospodáøská správa

Dìkujeme.
V letošním roce se opìt vydáme na
mezinárodní soutìe maoretek. Nejbliší termíny soutìí jsou v bøeznu a v kvìtnu. V bøeznu se nìkolik maoretek vydá
do Kolína. Soutìí se v kategoriích juniorky duo a seniorky duo a trio. Kouzlit
budou nejen s hùlkou, ale i s vybranými
rekvizitami.
V kvìtnu se do Kolína chystá celá maoretková formace. Tak snad uspìjeme a pøivezeme si domù nìjaká dobrá ocenìní.
Plány máme veliké, a proto doufáme,
e nás pøi jejich realizaci plnì podpoøíte.
Vaše maoretky Smetanky
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CHRÁNÌNÁ PØÍRODA V OKOLÍ CHOCERAD

Národní pøírodní rezervace Ve Studeném
I v naší krajinì, lidskou èinností velmi
poznamenané, je mnoho míst, která by
zasluhovala zvýšenou pozornost a
ochranu, a u jsou to území, kde se
zachoval víceménì pøirozený charakter
pøírodního prostøedí, nebo místa sice
pozmìnìná, ale pøesto hodnotná.
Jedním z mála míst v našem nejbliším
okolí, kterým se takové ochrany dostalo,
je Národní pøírodní rezervace Ve
Studeném, vùbec první rezervace vyhlášená na území benešovského okresu, a
to ji v roce 1935. Nalézá se na strmém
severním úboèí Spáleného vrchu na
samém okraji katastrálního území
Chocerad mezi Pluinami a Samechovem. V rezervaci jsou chránìny lesy s pøirozenou druhovou skladbou, neovlivnìné
intenzivním lesním hospodaøením.
Pøevánou èást území pokrývají buèiny,
menší èást, v nejpøíkøejších partiích, tvoøí
suové javorové lesy. Území má charakter pralesa a umoòuje ivot mnoha organismùm, které v hospodáøských lesích
ivotní prostor nalézají v daleko menší
míøe, jedná se napø. o hmyz vázaný svým
vývojem na odumøelé a tlející døevo.
Rezervace je z vìtší èásti nepøístupná
vzhledem k neschùdnému terénu a
absenci cest. I pøi procházce po jejím okraji lze však spatøit leccos zajímavého. Na
jaøe les oívá mnostvím kvìtù typických
pro listnatý les, za vlhkého poèasí mùeme pøi troše štìstí najít poblí potoka

ZPRAVODAJ OBCE CHOCERADY
Dvoumìsíèník Obce Chocerady

V praxi to na dolní Sázavì znamená
omezení nìkterých èinností, které by
mohly vést k úbytku ivoèichù zde ijících
a dle evropské smìrnice chránìných.
Jedná se hlavnì o omezení tìby štìrkovitých a písèitých náplavù, které jsou
domovem pro vzácné mle (velevrub
tupý), a omezení úprav pøíbøeních partií,
které by poškodily ivotní prostor chránìných ryb (hoøavka duhová). Vyhlášení
evropsky významných lokalit nepøináší
však jen zákazy pro danou oblast.
Udrení nebo zlepšení jejich stavu stát
podporuje formou dotaèních programù. V
pøípadì øeky Sázavy to znamená napø.
podporu projektù na výstavbu èi rekonstrukci kanalizací a èistíren odpadních
vod.
Klára Rùièková

mloka skvrnitého. Nejdostupnìjší je
západní okraj rezervace tvoøený hluboce
zaøíznutým údolím Dojetøického potoka.
Je to zároveò také jedna z nejzajímavìjších partií rezervace, potoèní rokle se v
dolní èásti mìní v kaòon s malými vodopády.
Druhým, ponìkud zvláštním chránìným územím je tok øeky Sázavy. Celý
dolní tok øeky od pøítoku Blanice a po
soutok s Vltavou byl zaèlenìn do soustavy chránìných území Natura 2000, kterou spoleènì vytváøejí èlenské státy
Evropské unie, aby ochránily v evropském mìøítku nejcennìjší a nejohroenìjší pøírodní stanovištì a druhy.

Dolní tok øeky Sázavy - chránìné území Natura 2000
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