obce

ZPRAVODAJ

CHOCERADY

Komorní Hrádek, Samechov, Vlkovec a Vestec

zdarma = dvoumìsíèník vydává Obecní úøad Chocerady = roèník 15 = bøezen - duben 2009 = èíslo 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA
Váení spoluobèané,
vzhledem k tomu, e jste se všichni
nemohli zúèastnit veøejné schùze,
chceme Vás alespoò touto cestou
seznámit s èinností obecního úøadu a
zastupitelstva obce za uplynulý rok 2008
a souèasnì Vám nastínit plány na
realizaci dalších prací a èinnosti v roce
2009.
Zhodnocení roku 2008 - starostka obce
V roce 2008 se opìt snail obecní úøad
o zlepšení prostøedí, ve kterém všichni
ijeme. V této chvíli zrekapituluji vìtší i
menší akce, které se v minulém roce
uskuteènily:
1) velkou akcí, která probìhla na jaøe a
velice zatíila celý chod obce, byla
oprava propustku Oborského potoka.
Opravu hradil Støedoèeský kraj. Souèasnì s touto akcí naplánoval a uskuteènil OÚ
ve spolupráci s Èeskými drahami
opravu eleznièního pøejezdu,
ve spolupráci s VHS Benešov opravu
vodovodního øádu pod mostem,
dále opravu dešové kanalizace a
chodníku nad nádraím
a po dohodì se SÚS Benešov opravu silnice nad nádraím.
Znovu na tomto místì musím podìkovat
všem obèanùm za trpìlivost a pochopení
pøi této nároèné akci, kdy byl témìø na tøi
mìsíce pøerušen prùjezd obcí.
2) další nároènou akcí byla výmìna
oken v celé budovì Základní a Mateøské
školy, na ni získal OÚ finanèní prostøedky z pøiznané dotace SFP, jak jste
ji byli informováni v Choceradském
zpravodaji,
3) oprava místních komunikací na Komorním Hrádku, ve Vlkovci, v Samechovì a v Rùenínì a komunikace u bývalé
sbìrny za fotbalovým høištìm,
4) doplnìní veøejného osvìtlení, na
které OÚ získal finanèní prostøedky opìt z
pøiznané dotace,
5) dokonèení dìtského høištì u školy a
jeho slavnostní otevøení v rámci Dne dìtí,
6) vybavení obecní knihovny novou
výpoèetní technikou té ze získané dotace,
7) v rámci poadavkù Støedoèeského
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kraje byl upraven Plán rozvoje vodovodu
a kanalizace v obci a zadán projekt na
odkanalizování další èásti obce a na výstavbu nové ÈOV pod areálem Mountfieldu, která je plánována v územním plánu obce,
8) dále OÚ zakoupil nové nákladní
vozidlo Multicar - Fumo na údrbu obce
jako náhradu za nevyhovující a zastaralé
nákladní auto AVIA,
9) trochu podrobnìji se zmíním o SDH v
Samechovì. V roce 2008 za podpory OÚ
Sbor dobrovolných hasièù v Samechovì
obnovil svou èinnost a došlo k náboru
nových èlenù, kterých je v souèasné dobì
17, z toho 8 èlenù tvoøí výjezdovou jednotku. Sbor modernizoval svou výstroj a
výzbroj, byla provedena oprava nákladního automobilu Avia vèetnì STK a poté
byla jednotce pøedána cisterna CAS 706
z Chocerad. Špatný technický stav automobilu se podaøilo ve spolupráci èlenù
SDH a Hasièského sboru v Benešovì
napravit a v souèasné dobì je vozidlo po
STK a plnì funkèní. Bìhem roku došlo k
opravì støechy zbrojnice, zateplení garáe a bylo zavedeno akumulaèní topení za
finanèní podpory OÚ.
Jednotka vyjela ji ke dvìma zásahùm,
a to pøi vìtrné smršti v létì 2008 a k
poáru stavebních bunìk v Samechovì.
Ještì musím podotknout, e sbor je
aktivní i ve spoleèenském dìní. Poøádá
tradièní pálení èarodìjnic, hasièský den
pro dìti a rozsvícení vánoèního stromu v
Samechovì. Pøi tìchto aktivitách nutno
pøipomenout velkou úèast obyvatel
Samechova a hlavnì dìtí. Dále sbor
provedl instruktá o poární ochranì v ZŠ
a MŠ v Choceradech v rámci „Dne
ochrany èlovìka“. Odmìnou èlenùm SDH
byl velký zájem a spousta hezkých malùvek adresovaných právì jim.
10) ve spolupráci s firmou WIFCOM byl
realizován bezdrátový pøíjem Internetu,
který pokrývá prozatím pouze èást
Chocerad, a pøedpokládám, e k dalšímu
rozvoji dojde v letošním roce,
11) v prùbìhu roku pracovníci obecního
úøadu té zahájili èinnosti spojené s revizí
kanalizaèních a vodovodních pøípojek,
revizi nájemních smluv a revizi vyuívání
obecních pozemkù.
pokraèování na stranì 2

KULTURNÍ a
SPOLEÈENSKÉ AKCE
od dubna do èervna
Pálení èarodìjnic
Uskuteèní se ve ètvrtek 30. dubna na
høišti SK Chocerady. Od 18 hodin
budou pøipraveny hry pro dìti, opékání
buøtù a se setmìním samozøejmì velká
èarodìjnická hranice.
Maškarní zábava pro dìti
Poøádá ZŠ a MŠ Chocerady v sobotu
2. kvìtna od 14 hodin v sále sokolovny.
Zájezd seniorù
Kutná Hora a zahradnictví Jevany v
úterý 12. kvìtna 2009. Podrobnìjší
informace na vývìskách.
Staroèeské máje
Poøádá tradiènì obèanské sdruení
Apfel Company v sobotu 16. kvìtna.
Ve 13 hodin se vydá krojovaná druina
v èele s králem a za doprovodu
dechovky na pou po Choceradech. V
18 hodin veselice vyvrcholí tancem
Staroèeské besedy pøed kostelem,
tradièním kázáním a popravou krále.
Koncert na Komorním Hrádku
Koná se u pøíleitosti 210 let od
narození choceradského rodáka,
flétnisty Jana Viléma Hrbka v sobotu
23. kvìtna od 15 hodin v zámecké
kapli. Vystoupí Kaprovo kvarteto (program bude zveøejnìn na plakátech).
Vzhledem k omezené kapacitì je
nutná rezervace míst na tel.: 317 763
511 (OÚ Chocerady)
Den dìtí
Spousta her a zábavy èeká všechny
dìti v sobotu 30. kvìtna od 15 hodin
na høišti SK Chocerady.
Pohádkový les
Poøádají TJ Sokol a OÚ Chocerady v
sobotu 13. èervna v Oborském lese.
Start bude od 14 do 16 hodin na malém
høišti na konci ulice Dolní Lipské.
Podrobnìjší informace ke všem akcím
budou zveøejnìny na plakátech.
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informace
VÝROÈNÍ ZPRÁVA
pokraèování ze strany 1
Jednou z dùleitých informací je pro
Vás urèitì i hospodaøení obce.
Pøíjmy dosáhly èástky 25 764 330,34 Kè.
Tuto èástku tvoøí:
daòové pøíjmy: 11 756 469,15 Kè
nedaòové pøíjmy: 2 073 083,65 Kè
kapitálové pøíjmy: 468 210,00 Kè
pøijaté dotace: 11 466 567,54 Kè z toho na
ZŠ 10 714 501,54 Kè
Výdaje dosáhly èástky 27 490 039,78 Kè.
Tuto èástku tvoøí:
bìné výdaje: 12 568 962,78 Kè
kapitálové výdaje: 14 921 077,00 Kè
Mezi nejvýznamnìjší výdajové poloky
patøí práce spojené se zateplením
budovy školy, které byly z 90 % kryty
dotací, a nákup vozidla Multicar v èástce
2 364 649,00 Kè, na který si vzala obec
úvìr ve výši 1 700 000,00 Kè na pìt let.
Zùstatky na úètech k 31. 12. 2008
Základní bìný úèet: 1 029 172,64 Kè
Úèet kanalizace: 113 539,40 Kè
Termínovaný úèet: 6 724 065,46 Kè
Celková úspora 2008: 7 866 777,50 Kè
Dále pøecházíme k bodu o kulturních a
spoleèenských akcích, které v prùbìhu
roku 2008 poøádal obecní úøad nebo
podporoval jejich realizaci:
- Sportovní odpoledne pro dìti v
tìlocviènì školy
- Maškarní ples pro dospìlé
- Maškarní pro dìti
- Jarní koncert duchovní hudby v kostele
- Den zemì
- Pálení èarodìjnic
- Pohádkový les
- Staroèeské máje
- Den dìtí
- Cesta kolem svìta
- Zdobení vánoèního stromu pøed
kostelem
- Mikulášská besídka pro dìti
- Vánoèní koncert
- Silvestrovské bruslení
- dále vítání obèánkù a akce pro naše
seniory.
O všech tìchto akcích jste byli informováni v choceradském Zpravodaji,
který, jak všichni víte, vychází od
loòského roku v nové grafické úpravì a
kadý obèan ho dostává bezplatnì do
poštovní schránky.

Zpravodaji, a dìkuji touto cestou manelùm Vladislavu a Ludmile Marešovým,
paní Irenì Králíkové a panu Václavu
Bubnovi za propùjèené materiály.
Tak toto bylo v krátkosti vše k minulému
roku a nyní bych chtìla nastínit plánované akce na letošní rok:
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Doplnìní osvìtlení v ulicích za školou,
ke mlýnu, na Poddubí - za 274.303,-Kè,
obec obdrela dotaci z POV 134.000,-Kè,
140.303,-Kè obec dofinancovala
Obdrené:

a) nároènou akcí bude dokonèení
zateplení budovy školy z finanèních
prostøedkù získaných v minulém roce
b) dle finanèních moností obce bude
pokraèovat oprava místních komunikací,
c) probìhne oprava tøí sakrálních
staveb v obci, na kterou byly získány
finanèní prostøedky takté v minulém roce
d) dokonèení projektu k odkanalizování
obce a výstavba ÈOV,
e) bude zakoupena nástavba na èištìní
místních komunikací k novému vozu
f) chystá se zavedení sluby Czechpoint - jejím cílem je vytvoøit garantovanou slubu pro obèany pro komunikaci se státem prostøednictvím jednoho
místa - po pøipojení do tohoto systému
bude moné získat a ovìøit data z
veøejných i neveøejných informaèních
systémù státu, úøednì ovìøit dokumenty
a listiny s tím, e obèané nemusí jezdit
napø. pro výpis z RT, z katastru
nemovitostí, obchodního rejstøíku apod.
do Benešova,
g) rádi bychom zaèali s úpravou
námìstí a to v prvé øadì odbahnìním
rybníka a opravou hráze, s tím souvisí i
další dotace na úpravu støedu obce, o
kterou bude obec ádat nyní v dubnu,
h) rádi bychom provedli úpravu prostøedí u kontejnerù na tøídìný odpad,
i) dokonèení opravy poární zbrojnice
v Samechovì,
j) chystá se otevøení Rodinného centra
- herny pro maminky s našimi nejmenšími, které bude provozováno bezplatnì
v dopoledních hodinách pod záštitou
obecního úøadu
k) chtìli bychom dokonèit kategorizaci
jednotky SDH na JPO V, nakoupit nutnou
výstroj pro tøi èleny výjezdového drustva
a pokraèovat v odborných školeních
èlenù, která jsou nutná k zajištìní akceschopnosti jednotky.
Pøehled tìchto plánovaných akcí
obecního úøadu bych mohla ještì samozøejmì doplnit o akce kulturní a
spoleèenské, co je v této chvíli zbyteèné,
nebo bych opakovala souhrn akcí, které
se uskuteènily v roce minulém. Budeme
se snait samozøejmì uspoøádat akce
stejné a pøípadnì doplnit o další, které by
Vás zajímaly.
Dotace 2008 - místostarostka obce

V neposlední øadì nesmím zapomenout na tým, který celý rok pracoval na
doplnìní obecní kroniky - pí Klára Rùièková, Ing. Ivo Koøínek, Mgr. Martin
Smetana, o èem jste byli informováni ve

dotace èinila 15.000,-Kè, obec doplatila
22.000,-Kè

Obdrené a zrealizované
Knihovna - zakoupeny 2 kompletní PC
sestavy a tiskárna za 37.060,-Kè, z toho

Zateplení školy - obec získala dotaci ze
SFP 16.161.594,-Kè. Vzhledem k
celkovým nákladùm na realizaci 18.597.327,-Kè - obec zaádala o dotaci
na dofinancování akce (náklady
2.435.733,-Kè) a obdrela 1.500.000,-Kè
z fondu ivotního prostøedí Støedoèeského kraje. V roce 2008 došlo k
výmìnì oken a dveøí a zateplení støechy,
bìhem dubna 2009 bude projekt
pokraèovat zateplením pláštì budovy.
Oprava tøí sakrálních staveb - na
opravu zvonièky ve Vestci, zvonièky a
køíku ve Vlkovci získala obec od Zemìdìlského intervenèního fondu dotaci
243.587,-Kè, obec tuto akci dofinancuje
èástkou 27.066,-Kè, celkem 270.653,-Kè
Hasièi Samechov - obdreli 2 x 1370,Kè na školení a pomùcky
Poádáno:
POV - 200.000,-Kè na výmìnu oken a
dveøí v budovì zdravotního støediska
ROP - 16.496.068,-Kè na modernizaci
školy: šatny, jídelna, povrch v tìlocviènì,
topení, osvìtlení, toalety, školní tabule,
dveøe, uèebna pøírodopisu, PC uèebna,
jazyková uèebna, uèebna chemie. Na
tuto akci je povinná finanèní úèast obce
7,5%.
SFP - 1.165.757,-Kè na odbahnìní a
rekonstrukci hráze rybníka v Choceradech, povinná úèast obce 10% (27.3.
nám bylo sdìleno, e dotaci obec získala)
Ministerstvo vnitra - 93.927,-Kè na
zøízení kontaktního místa CZECHPOINT, povinná úèast obce 10%
Pøipravováno v roce 2009:
Chodníèek k MŠ
Sanace svahu Dolní Lipská
Úprava námìstí
Dopravnì bezpeènostní opatøení v
obci, radary, zóna 40 a zrcadla, posunutí znaèky Chocerady smìrem na Ondøejov
Stavba nové ÈOV a odkanalizování
dalších èástí obce
Závìrem bychom chtìly podìkovat
všem obèanským sdruením a spolkùm i
jednotlivcùm, kteøí obci pomáhají pøi
poøádání spoleèenských a kulturních akcí
a pøispívají tak k udrení a rozvoji ivota v
obci.
starostka a místostarostka obce

www.chocerady.cz

informace
Maškarní v Choceradech
Zatímco v loòském roce byl tradièní
maškarní ples vìnován oslavì Mezinárodního dne en, ten letošní se nesl ve
znamení jarního slunovratu.
Kvìtinová výzdoba celého sálu, zdi s
nádhernì namalovanými výjevy s jarní
tématikou - takto to letos vypadalo na sále
choceradské sokolovny.
Nechybìla samozøejmì bohatá tombola, dobrá muzika a dostatek osvìujících
prostøedkù a doprovodný program v podobì nìkolika vystoupení maoretek Smetanek.
Není se tak co divit, e sál za chvíli praskal ve švech a v taneèním reji se mísily
desítky rùzných masek. Nìkomu staèilo
si na hlavu nasadit klobouk, další evidentnì vìnovali pøípravì a výrobì kostýmu
spoustu èasu.
Vidìt jsme tak mohli namátkou
Veverèáka s Kopèemem a celou tlupou
pralidí, velkého brojlera, Èervenou Kar-

Velikonoèní posezení seniorù

kulku, Èápa, Mexièana s Japonkou, motýla Emanuela, semafor, rùzné secesní
róby, kapitánku letadla nebo skupinu hipíkù, kteøí cestou na Woodstock zabloudili v
Choceradech.
Odborná porota po lítém boji a s pøihlédnutím k místní pøíslušnosti zvolila
poøadí - 3. místo Kuøe, 2. místo ondøejovští Hippie a místo 1. Lovci mamutù.

V pátek 3. dubna uspoøádal obecní
úøad ve spolupráci se ZŠ a MŠ Chocerady jarní velikonoèní posezení pro
naše seniory s velice hezkým programem
dìtí. Sociální komise a OÚ dìkují øeditelce školy a pí uèitelkám za zpestøení krásného jarního odpoledne a té za monost
vyuití prostor ve škole. Závìr odpoledne
všem zpøíjemnil krásnými melodiemi duet
Honza a Magda.
sociální komise
I po vylosování tomboly a vyhlášení
masek zábava nekonèila a pokraèovalo
se do brzkých ranních hodin. Musím konstatovat, e ples se opìt povedl.
Zároveò chceme podìkovat OÚ Chocerady za pomoc pøi realizaci, všem, kteøí
se podíleli na výzdobì sálu a pøípravì
maškarního, a v neposlední øadì také
všem sponzorùm a dárcùm, bez kterých
bychom tyto akce nemohli poøádat.
Vladimír Bua

Je tu jaro, èas úklidu
Významná ivotní jubilea bøezen, duben 2009
Se souhlasem jubilantù uvádíme významná ivotní
výroèí našich spoluobèanù

V sobotu 9.5.2009 probìhne mobilní svoz elektroodpadu.
Mùete odloit veškeré nepotøebné elektrospotøebièe, jako
jsou lednice, myèky, praèky, poèítaèe, monitory, tiskárny, ale i
drobné spotøebièe jako varné konve, fény apod. O pøesných
èasech sbìru na jednotlivých stanovištích budete informováni
prostøednictvím letákù, které budou umístìny ve vývìskách.
místostarostka obce

Bøezen 2009

Martínek Miloslav, Chocerady
Mìchurová Libuše, Chocerady
Zuzaníková Hana, Chocerady
Koubová Marie, Vlkovec
Sýkora Miroslav, Chocerady
Neradová Boena, Chocerady
Vindušek Antonín, Chocerady
Schüllerová Jaroslava, Chocerady

65 let
70 let
70 let
65 let
65 let
94 let
60 let
75 let

Duben 2009

Zeman Michael, Chocerady
Øejhová Helena, Vlkovec
Linhartová Marie Ing., Chocerady
Švejdová Zdeòka, Samechov
Zíková Vìra, Chocerady

60 let
91 let
65 let
93 let
75 let

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

www.chocerady.cz
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informace
FRANTIŠEK POBUDA
„O pùvodu Chocerad, ještì dnes v lidové mluvì nesprávnì zvaných Kocerad,
jest nìkolik výkladù.“ Tak zaèíná úvodní
sta publikace „Chocerady v minulosti i v
pøítomnosti“ Františka Pobudy, vydané v
Èeském Brodì, nìkdejším správním okrese Chocerad, v roce 1930.
Kdy jsem byl osloven, jestli bych zpracoval úvodní èlánek k zamýšlenému otištìní „Pobudových Chocerad“, uvìdomil
jsem si, jaké pocty se mi dostalo. V
øadách našich obèanù je stále ještì øada
pamìtníkù této pro Chocerady významné
osobnosti. Já osobnì pamatuji podobnì
jako jiní pøíslušející k mé generaci u
pouze paní Jitku Pobudovou, jeho manelku. Váenou a ctìnou, pøíjemnou a
vdy pøívìtivou enu, v dobì našeho
mládí èi spíše dìtství vedoucí choceradského kina. Její zásluhou se na choceradské plátno dostaly nejnovìjší filmy ji
záhy po jejich uvedení v premiérových
kinech Prahy, mnohdy s velkým pøedstihem pøed kiny vìtšími a významnìjšími.
e byla dcerou uèitele v.v. a historika prof.
Kamelského jsme vìdìli také. A e se jí
dostávalo naprosto bìnì a neodluènì
oslovení paní øídící - Pobudová, hodné
toho jména i oslovení, bylo naprosto
samozøejmé.
Tímto úvodem se tedy dostávám k
Františkovi Pobudovi, uèiteli na choceradské škole, od roku 1928 øídícímu uèiteli. Nevšední význam a výjimeènost
Františka Pobudy tkví ale nejen v jeho uèitelské pùsobnosti. Ve své dobì byl znám
a pozdìji vzpomínán jako osobnost veøejnì a kulturnì neobyèejnì èinná. Nesmazatelnou zásluhu si však získal pøedevším tím, e zpracoval výše citované dìjiny Chocerad a jejich okolí, které se
dochovaly bohuel jen v nìkolika vzácných exempláøích útlé broované kníeèky.

HASIÈI SAMECHOV

603 372 289
721 944 341
720 629 723
604 406 747
723 545 755
737 538 307
737 017 971
602 100 402

V pøípadì potøeby mùete volat kterékoli z uvedených èísel. Ten èlen jednotky,
kterému se dovoláte jako prvnímu, pak
zkontaktuje zbylé èleny JSDH.
Martin Kùrka
starosta SDH Samechov
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Stranu národních socialistù, kterým byl
od pøedchozího roku pøedsedou, zvolen
pøedsedou prvního Místního národního
výboru. Zemøel náhle 11. bøezna 1949.
Je chvályhodným a zásluným nápadem a èinem ing. Vladislava Hany, e pøevedl Pobudovu historii Chocerad do podoby elektronické, èím se stává naprosto
jednoduchou její reprodukce a šiøitelnost.
V nìkolika èástech postupnì otiskovaných ve Zpravodaji se tedy ponoøme do
statí oné historie Chocerad tak, jak nám ji
František Pobuda zachytil a nechme se
unést poutavým ètením v nich.
Úplným závìrem bych ještì dodal, e
kromì výkladù pùvodu jména Chocerady
uvedených Pobudou existuje další, odvozený z výkladu vztahujícího se k robotì a
podøízenosti vrchnosti, podle nìho choceradští byli dodavatelé plášù (dle staroèeského koc = pláš) pro kníecí sluebnictvo ve spojení s oním „raditi“, domnívá
se R. Brousil, historik a autor obdobné
publikace „Ondøejov v Posázaví“, vydané
v roce 1936.
Kronika obce, Kronika sokolská
a Ing. Ivo Koøínek

Chocerady v minulosti a v pøítomnosti
F. Pobuda - èást 1.

Nouzová telefonní èísla
èlenù výjezdové jednotky
SDH Samechov
Michal Èálek
Ladislav Svoboda
Miroslav Šusta
Karel Nekvasil
Martin Kùrka
Petr Šimek
Zdenìk Šarbach
Vladimír Hakl

Narozen 11. záøí 1889 se v roce 1922
pøienil ji jako uèitel do rodiny
Kamelských ijících v domì èp. 28 sousedícím s dnes ji starou školou. Z bohatého výètu jeho veøejné èinnosti se doèítáme v kronice obecní i zápisech sokolských, e ji v roce 1912 stál u vzniku TJ
Sokol, kde byl zvolen prvním jednatelem.
Po první svìtové válce, v roce 1923, byl
za Stranu èeskoslovenských (národních)
socialistù zvolen do zastupitelstva obce.
Jako výteèný øeèník pøednesl v téme
roce pietní projev k pamìti prof. Vycpálka
a jeho dcery Ludiše Musilové, zaznamenává kronika. O rok pozdìji byl také z jeho
popudu zaloen Okrašlovací spolek,
který se ještì v roce stejném podílel na
odhalení památníku padlých ve válce. Je
autorem „Struèného dìjinného nástinu
dramatického odboru choceradského“,
který vyšel nákladem jednoty Komenský
v roce 1926. V roce 1927 stál u zrodu spolku choceradských Tamburašù, kterým byl
zatímním sbormistrem a v tomté roce se
stal ještì vzdìlavatelem Sokola a zastupitelem obce. Øídícím uèitelem o rok pozdìji se stal po odstupujícím A. Guenzelovi. Vzpomínanou historii Chocerad
mu vydal èeskobrodský èasopis Pod
Lipany jako zvláštní èíslo, vìnované
Choceradùm. V roce 1931 byl obecním
sekretáøem starostovi Josefu Šimkovi.
Rok nato byl zvolen pøedsedou Okrašlovacího spolku po odstupujícím Kamelském a v roce 1933 se stal místopøedsedou spolku Obèanské vzdìlávací jednoty
Komenský. Po 24-letém pùsobení na
místní škole byl v roce 1939 nìmeckými
úøady penzionován. Jeho znamenité a
pohotové øeènictví mu dalo vystupovat pøi
mnoha veøejných oslavných pøíleitostech nejen v Choceradech, ale i v okolí.
Jako legionáø byl naøízením okresního
úøadu v roce 1942 perzekuován. V prvních pováleèných obecních volbách v
roce 1946 byl František Pobuda za

O pùvodu jména Chocerad, ještì dnes
v lidové mluvì nesprávnì zvaných
Kocerad, jest nìkolik výkladù.
F. V. Vykoukal se domnívá, e jsou
nazvány po svém zakladateli. Tj. asi osobní jméno, vzniklé z prvotního Chotislav,
Chotìslav; jeho koøen (chot, choc) ije
posud ve slovesu chtíti, staroèesky chotìti, chtieti.
Kališský písmák, bývalý poslanec èeského zemského snìmu J. Barták soudí,
e jméno vzniklo od ochráncù cesty, chotce-rady, chodcùm raditi, je provázeti, opatrovati.
Místní rodák profesor J. Vycpálek byl
pøesvìdèen, e má pùvod od zhotovitelù
chotcù (kotcù, útulkù) pro pocestné pøi
staré cestì moravské.
Kdy byla ves zaloena, nepodaøilo se

nám zjistiti. Ji roku 1250 uvádí se v zápise Bruno z Chocerad jako biskupùv svìdek. Zaèátkem století XIV. mluví o Ondøeji
z Hrádku, e on nebo jeho lidé pøepadli
dìdictví Havla z Drahkova v Choceradech a pobrali tu domácích zvíøat a vìcí
za 100 høiven. Pro podobné vìci byl pozdìji k soudu pohnán Pavel a Vìcek z
Chocerad. Zemané mìli pravdìpodobnì
pùvodní sídlo na místì nynìjšího Salátkova statku a spolu se zemany okolními
postavili a nadali kostel. Roku 1356 zemøel zdejší plebán Vítek. Odolen z Drahkova, Jan a Èejchan z Chotìrad a Procek
z Vesce ustanovili (podali) sem Ctibora.
Potomci Èejchanovi, jen sídlil na Hrádku, mìli díl Chocerad.
pokraèování v pøíštím èísle
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Znovuotevøení pohostinství v sokolovnì
Letos tomu bude ji 20 let, kdy bylo po
dlouhých letech znovu otevøeno pohostinství v choceradské sokolovnì. Stalo se
tak 1. kvìtna 1989. Pùvod pohostinství,
døíve „Na kníecí“, jsme si osvìili ve
zmínce o dominantách Chocerad.
Nájemné pohostinství po darování objektu sokolùm a divadelníkùm slouilo obci
a do roku 1949. Po nìkolika nájemnících, z nich nelze vynechat jméno
Antonína Miltnera, pozdìjšího majitele
Ostende, Grosse èi Lineka, pøestalo slouit na celých 40 let. Pùvodní prostora hostince v levé suterénní èásti budovy byla
posléze vyuita k prodeji textilu a pravá
èást k úèelùm obøadním. Zmìny v
obchodní struktuøe obce a v obèanské
struktuøe MNV postupnì vyøadily jak doívající prodejnu textilu tak i chøadnoucí
obøadní síò z provozu. Po sloitých dlouhých jednáních a snahách o nové vyuití
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v letech osmdesátých se podaøilo na
sklonku onoho desetiletí skupinì nadšencù vzít osud pravé poloviny suterénu do
rukou a vtisknout jí novou budoucnost.
Na této skuteènosti nemìní nic ani fakt,
e iniciaci této nadšené akce pøedcházelo vyhoøení pohostinství ve Vlkovci na
podzim roku 1988 a v té dobì ji ponìkud
upadající sluby restaurace Ostende
drené Jednotou. Nutno vyzdvihnout
jména hlavních iniciátorù Lubomíra
Mlèouška a Jana Krejcárka st., stranou
ale nezùstal výbor TJ, tehdy v èele s Jiøím
Vojslavským, a ÈSTV s nutnou základní
finanèní podporou a snad ani jediný
obèan - pøíznivec Sokola a fotbalu, ale
také divadla aj. ízeò po vlastním pohostinství byla motorem k tomu, e do akce
se zapojili naprosto spontánnì všichni
svými silami a hmotnými prostøedky,
zkrátka, kdo co mìl, ovšeme zadarmo.
Hlavním motivem pak byla myšlenka
postavit si a otevøít sportovní klubové
obèerstvovací zaøízení a odtud tedy
název SportKlub. Pravdou je, e v této
dobì sice politicky ji uvolòující se v pøedveèer listopadu, se akce neobešla bez oficiální presentace a slavnostního otevøení
prvními zástupci tehdejší representace
obce a okresu. 1.ho máje pøestøihnul tedy
pásku pøedseda MNV Josef Vach za asistence pøedsedy MO KSÈ Herdy, pøítomen

byl zástupce z okresu Husák a také delegát sovìtské armády zúèastnìný na prvomájových oslavách. Otevøení pøihlíelo
mnoho obèanù Chocerad a jen omezená
kapacita míst pohostinství a také chvílemi
nepøející deštivé poèasí bylo pøíèinou, e
ne všichni se doèkali svého prvního
obèerstvení ve zbrusu nové restauraci.
Od té doby ale pohostinství vyuila jistì
vìtšina obèanù a dalších hostù z okolí i
dálavy. Pøejme tedy pohostinství takovou
prosperitu, aby i nadále mohlo rozvíjet
své sluby a pøispívat svým nájemným na
další tolik potøebné úpravy a obnovu sokolovny spravované Obèanskou vzdìlávací
jednotou Komenský a TJ Sokol. Pøejme
pohostinství mnoho dalších let úspìšného provozu a mnoho dalších spokojených
hostù.
Ing. Ivo Koøínek
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TVRZ VE VESTCI
V dávných dobách míval Vestec dominantu, která se však jako mnoho jiných
podobných staveb do dnešních dob nezachovala. Zhruba v místech, kde dnes stojí
dùm èp. 4, se na malé vyvýšeninì (dosud
patrné) nacházela zemanská tvrz.
Záznamy o vestecké tvrzi se objevují v
historických pramenech od 14. do poloviny 16. století. První zápis, který jednoznaènì dokládá existenci tvrze, pochází z
roku 1382. Ovšem vzhledem k tomu, e z
písemných pramenù se dozvídáme o existenci ménì významných opevnìných sídliš náhodnì a zpravidla se zpodìním, je
pravdìpodobné, e tvrz vznikla ji døíve.
Tomu by mohl nasvìdèovat i zápis z roku

1356 zmiòující Procka z Vestce jako jednoho z patronù choceradského kostela.
Podobu vestecké tvrze si mùeme
dnes jen domýšlet. S velkou pravdìpodobností se jednalo o stavbu døevìnou,
jak bylo u tvrzí menšího významu zvykem. Ze západní strany chránil tvrz rybník. Rybnièní hráz je dnes v terénu ji jen
stìí zaznamenatelná, èásteènì se
dochovala její západní èást. V roce 1967
byl v místì zaniklé tvrze po pøedchozím
nálezu elezné radlice proveden prùzkum. Pøi nìm byla získána øada keramických støepù datovaných do období 15.16. století. Z nich zejména úlomky kachlù
s bohatou výzdobou a støepy dokonale

provedených malovaných talíøù svìdèí o
zámonìjším vybavení tvrze.
K malému panství vesteckých zemanù
patøilo koncem 14. století kromì popluního dvora a vesnice ještì šest dalších
vsí: Bahnov, Èakov, Lhota Kaèerova,
Vlkov, Bìlèice a Semtín. V roce 1554, kdy
se vestecké zboí pøipojilo k panství
Komorního Hrádku, patrnì tvrz definitivnì ztratila svùj význam jako støedisko
malého panství.
Klára Rùièková
plánek tvrze:
1 - poloha tvrze
2 - hráz rybníka
3 - bývalý rybník

Maoretky Smetanky
a jejich další
maoretková sezóna

Jak jsem se zmiòovala v minulém
vydání choceradského Zpravodaje, o
Vánocích si maoretky Smetanky
uspoøádaly vánoèní oslavu v hotelu
Ostende. Chtìla bych se omluvit za
chybný údaj, ještì jednou tedy dìkujeme kuchaøùm z hotelu Ostende za
výborné pohoštìní, za sponzorský dar
a za bezplatné vyuívání prostorù.
Nastává doba jara, co pro maoretky
Smetanky znamená novou sezónu soutìí a vystoupení. Jako první se v našem

rozpisu našla pøíleitost ukázat své
dovednosti v Kolínì a to 4. dubna. Za
rekordních pìt minut se juniorské duo
Johanky Soukupové a Adélky Záhorové
stihlo pøipravit na jejich vystoupení. Jako
další pøišlo na øadu seniorské duo s rekvizitou, kde svoje dovednosti v boxerském
ringu pøedvedly Vendula Pøenosilová a
Adéla Fantysová. Originální trio Adély
Fantysové, Adély Pøenosilové a Venduly
Pøenosilové se všem pøítomným zaruèenì vrylo do pamìti, ponìvad rakev si na

taneèní parket pøiveze opravdu málokdo.
V sobotu 3. dubna se „sedmièka“ maoretek spolu s dozorem vydala na dlouhou
cestu do Hulína, kde následující den probíhala soutì Majjoretes show. Vystupovala ji zmínìná dua a trio a ještì se pøidala miniformace Profesionálové.
Nejbliší termín další nadcházející soutìe bude 2. kvìtna, kam se chystá formace juniorek a formace seniorek. Tak
drte paleèky.
Adéla Fantysová

Støelnice Vrá - oznámení termínù ji známých a vìtších akcí
Letošní rok je neobvyklý v poøádání
støeleckých soutìí, nebo nejvìtší a nejrozsáhlejší akci, co je Grand Prix Prague
v loveckém parcouru se koná na Vrái od
16.5. do 17.5.2009. Svìtový ohlas pro
Èeskou republiku vznikl právì z tréninkù
a soutìí na naší støelnici ve Vrái.
Zároveò s touto akcí v uvedené dny bude
probíhat soutì, která je souèástí našeho
poháru v parcourové støelbì - Mistrovství
ÈR 2009. Máme opìt monost uspoøádat
soutì tohoto významu a tak vìøíme, e
obèané budou respektovat ve dnech
16.5. - 17.5.2009 uzavøení èásti údolí pod
Komorním Hrádkem - Skøivánek a strpí
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hlukové zatíení. Pøedpokládáme úèast
cca 150 nejlepších støelcù z naší republiky.
Z dalších vìtších soutìí bude poøádáno cca 7 závodù, z nich se nìkteré zapoèítávají do Èeského poháru: 21.-22.3.,
25.-26.4., 14.6., 10.-11. 10. 2009.
Všechny další akce budou umístìny do
nejblišího okolí hájenky Vrá, se smìrem støelby do boèního údolí, kde by mìlo
dojít ke sníení hlukového zatíení.
Tréninkové støílení v maximální míøe pøesouváme na všední dny a to nejdéle do 18
hodin.
Pøíjezdové komunikace, cesty a stezky

budou oznaèeny cedulemi, upozoròujícími, e v dobì støelby je do vyhrazeného
prostoru vstup zakázán „Støelnice - zákaz
vstupu„ a prostor støelby bude ještì po
obvodu oznaèen èervenobílou páskou,
prosíme obèany, aby nenièili zabezpeèovací prvky støelnice.
Omlouváme se obèanùm za hlukové
zatíení pøi uvedených akcích a vìøíme,
e povìtrnostní a rozptylové podmínky
nenakumulují hluk do jedné lokality.
Dìkujeme za pochopení.
Ing. Císaø
vedoucí polesí Komorní Hrádek
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Nabídka Mountfieldu a.s. pro obèany Chocerad

Váená paní starostko,
stejnì, jako tomu bylo v pøedcházejících
létech, tak i v tomto roce rozhodl pan generální
øeditel Ing. Ivan Drbohlav, e obèané s trvalým
bydlištìm v obci Chocerady mají monost
zakoupit si za zvýhodnìnou cenu bazénovou
sadu z bazénù, které se vyrábí v Choceradech
ji od roku 2004.
Zvýhodnìná cena bazénové sady obnáší
50% slevy z pùvodní prodejní ceny (viz tabulka
v pøíloze).
Bazénová sada se skládá z vlastního bazénového tìlesa, pískové filtrace, solárních kolektorù a skimmeru (zaøízení, kterým se v rámci
cirkulace vody v bazénu voda vrací zpìt do filtraèního zaøízení).
V pøípadì zájmu obèanù o tuto výjimeènou
nabídku spoleènosti Mountfield a.s kontaktujte
vedoucího výroby a kompletace p. Františka
Turka - 724 600 460.
Po domluvì by fyzický odbìr bazénové sady
byl v prodejnì Mountfield a.s. Mnichovice.
František Turek
Vedoucí výroby a kompletace
Mountfield a.s.
Podìkování:
Obecní úøad velice dìkuje panu generálnímu øediteli za tuto mimoøádnou nabídku
pro obèany Chocerad.
Starostka obce

www.chocerady.cz
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SK CHOCERADY
Skonèila zima, den se prodlouil a naši
fotbalisté tak koneènì mohli ukonèit tolik
neoblíbenou zimní pøípravu a vyrazit na
zelený pait v jarní èásti fotbalového roèníku 2008/2009.
Pøestoe všechny naše týmy absolvovaly pøes zimu pøátelská utkání a turnaje
na umìlé trávì, ta pøírodní je pøece jen o
nìèem jiném.
Na jaro se ale nepøipravovali jen fotbalisté, ale také realizaèní týmy. Jak jste ji
byli informováni, došlo po nìkolika letech
k výrazným zmìnám ve výboru SK
Chocerady.
Na valné hromadì dne 28.2. 2009 se
rozhodli dále nepokraèovat ani nekandidovat na své funkce dlouholetí èlenové
výboru - Václav Kouba, Ludìk Šafránek,
Vladimír Bua, Jan Herbst a Jiøí Cinkeis.
Všichni však i nadále budou podporovat
a pomáhat v chodu SK Chocerady.
Valná hromada poté zvolila nový sedmièlenný výbor ve sloení - Pavel
Pospíšil, Milan Kocábek, Jan Vycpálek,
Jan Kofroò, Miloš Fantys, Martin Døízhal
a Jana Tlamichová.
Výbor zvolil za svého pøedsedu Pavla
Pospíšila, který ji má zkušenosti s vedením SK Chocerady, novým sekretáøem
byl zvolen Jan Vycpálek.
Výbor SK chce kontinuálnì navázat na
úspìchy choceradského fotbalu z minulých let, velkou pozornost pak vìnovat
mládenickým kategoriím.
První a neodkladnou povinností novì
zvoleného výboru bylo zajistit tradièní
jarní pískování høištì. Dìkujeme všem,
kteøí se brigády zúèastnili, a vìøíme, e ti
nezúèastnìní své poèínání pøehodnotí a
na další brigádì se spoleènì potkáme
Pøed startem sezony byla také dokonèena rekonstrukce nové klubovny pro
èleny SK Chocerady a tato byla na prvním zápase ji v plném provozu. Dvì
velká prosklená okna s parádním výhledem na høištì tak lákají k posezení a
pokoukání na fotbal nejen pøi zápasech,
ale i trénincích všechny èleny SK.
Volnì se tak dostáváme k rekapitulaci
tìch sportovních výsledkù našeho oddílu.
Zimní pøíprava pøípravky a ákù probíhala v tìlocviènì ZŠ v Choceradech, áci
pak pod vedením Milana Kocábka nabírali fyzickou kondici také ve výbìzích po
okolí Chocerad.
Pøípravka v pøípravném období zaznamenala své první vítìzství v tomto roèníku (co, jak jsem slyšel, oba trenéøi øádnì

ZPRAVODAJ OBCE CHOCERADY
Dvoumìsíèník Obce Chocerady

oslavili), áci dosáhli na krásné tøetí
místo v turnaji hraném v Kolovratech,
Kuba Šmíd jr. byl navíc vyhlášen brankáøem turnaje.
Spojené týmy dospìlých absolvovaly
zimní pøípravu pod vedením trenérské
dvojice Zeman-Javùrek také v okolí
Chocerad a tak jste mohli být obèas na
cestì na Komorní Hrádek pøekvapeni pøi
svých podveèerních a veèerních cestách
z práce davem supících a do kopce rùznou rychlostí šplhajících jedincù.
Po skonèení podzimní èásti bylo ukonèeno hostování praských „posil“ a do
zimní pøípravy tak nastoupili pøevánì
hráèi kmenoví. Pøesto, e mustvo pøes
zimu výraznì neposílilo, první výkony v
mistrovských zápasech naznaèily, e
tým se stmelil a zaèal bojovat.
V zimì také probìhlo nìkolik pøátelských utkání na praských umìlých travách s kvalitním soupeøi a vykrystalizovala tak sestava pro A tým.
Pojïme se podívat na dosud odehraná
mistrovská utkání:
V dobì, kdy píšeme tento èlánek, má A
tým odehrané 3 mistráky.
Na první jsme zajídìli do Zelenèe,
respektive na Bohemians, respektive na
Støíkov, kde Zeleneè vyuívá umìlou
trávu jako své náhradní høištì.
Zápas poznamenal ji od zaèátku drobný „incident“, o kterém jste jistì èetli v
Benešovském deníku. Optimální sestava tak nebyla bez Jardy Øíèaøe kompletní, co se projevilo zejména v útoèné fázi.
Pøestoe Zeleneè mìla po vìtšinu zápasu reii ve svých rukou a byla lepším
týmem, Chocerady bojovaly a sahaly po
bodu. Z mnoha šancí toti dokázali zeleneètí vstøelit pouze jediný, sporný gól po
situaci hrubì zavánìjící ofsajdem.
Druhé utkání pomyslnì odemklo choceradský stadionek pro jarní èást. Zavítal
k nám poslední celek tabulky - Èejetice.
V tomto zápase jsme naopak byli my
tìmi, kteøí diktovali tempo a prùbìh hry,
branku hostí však ne a ne odemknout. Po
nìkolika loených šancích Míry
Svobody, Michala Klíra, Jardy Øíèaøe a
dalekonosných støelách Pepíèka
Otèenáše u to vypadalo na bezbrankovou remízu. V 70. minutì ale zaúøadovala dvojice Otèenáš - Øíèaø. Otèenáš nádherným dalekonosným a milimetrovým
pasem nalezl unikajícího Øíèaøe, který
prostøelil vybíhajícího brankáøe hostí. Po
sedmi minutách pak Jarda Øíèan pøidal
svou druhou branku a mohli jsme si tak
pøipsat první (a vìøíme, e ne poslední)
jarní body.
Tøetím, doposud odehraným utkáním
byl 29. bøezna zápas v Neratovicích.
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Náklad: 600 výtiskù

Tìký soupeø podporovaný trojicí rozhodèích byl brejkovou hrou Chocerad evidentnì zaskoèen, obzvláštì pak ve 30.
minutì poté, co jsme se dostali do vedení
po rychlé akci po ose Míra SvobodaÈenda Urbanec.
Vyrovnat se domácím podaøilo a z
pokutového kopu tìsnì pøed koncem
poloèasu.
Ve druhém poloèase se soupeøi podaøilo vstøelit další dvì branky a rozhodnout
tak utkání ve svùj prospìch. Bohuel
jsme pøišli nejen o bod, ale také o brankáøe Holuba, který byl po druhé luté kartì
vylouèen a vyfasoval od disciplinární
komise dva zápasy stopku.
Po tøech jarních a celkovì 18 odehraných utkáních jsme na 13. místì tabulky
se 16 body a tøíbodovým náskokem pøed
duem pronásledovatelù - Roïalovice a
Podìbrady.
B-tým zahájil jarní boje domácím zápasem proti Milièínu a utkání by se dalo shrnout do titulku: Láïa Mrázek - Milièín
4:1!
Evidentnì nerozehrané béèko v prvním poloèase sice bojovalo, ale fotbalovì
tápalo a vyrábìlo hrubé chyby. Jednu z
chyb dokázal soupeø potrestat vedoucí
brankou a s domácími to zaèínalo vypadat všelijak. Ve druhém poloèase se ale
výkon všech rapidnì zlepšil a navíc zaèal
úøadovat Láïa Mrázek. Èistým hattrickem v rozmezí 55. a 75. minuty zahnal
Milièínu veškeré choutky na pøípadný
bodový zisk. První jarní vítìzství pak korunoval elegantním lobem Milda Srbù.
Béèko je tak se 17 body na 9. místì
tabulky.
Pøípravka a áci zaèínají svá mistrovská utkání a 11. dubna.
Vladimír Bua

A opìt dotace ...
S potìšením oznamujeme,
e obec Chocerady získala dotaci ze
Státního fondu ivotního prostøedí (SFP) z Operaèního programu ivotního prostøedí na akci „Oprava a odbahnìní
návesního rybníka v Choceradech“ ve
výši 901.940,-Kè.
S politováním oznamujeme, e obec
Chocerady nezískala dotaci od Støedoèeského kraje z Programu obnovy venkova 200.000,-Kè na akci „Výmìna oken
a dveøí ve zdravotním støedisku Chocerady“. Zkusíme to znovu!
místostarostka obce
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