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CHOCERADY

Komorní Hrádek, Samechov, Vlkovec a Vestec

zdarma = dvoumìsíèník vydává Obecní úøad Chocerady = roèník 15 = kvìten - èerven 2009 = èíslo 3

Koncert na poèest Jana Viléma Hrbka
Není pøíliš v povìdomosti, e v dìjinách
Chocerad se vyskytovala hned celá
dynastie rodu Hrbkù. Kronika uvádí, e
po celé století zde vyuèovali na ponejprve
hrádecké a poté na choceradské škole.
Ve známost vešel zejména Jan Vilém,
který byl kromì uèitelské profese navíc
vynikajícím flétnistou. Narozen roku 1799
v Choceradech zde také v roce 1861
zemøel. Ono stoleté pùsobení Hrbkù ukonèila smrt Františka Hrbka o 10 rokù pozdìji, posledního z uèitelù toho jména zde.
Je zásluným èinem Školícího a vzdìlávacího støediska Komorní Hrádek a
Obecního úøadu Chocerady, e na popud
Domova èeské hudby byla pøipomenuta
památka Jana Viléma. Historici zámku
pplk. Rusnák a prap. Moravanský dohledali potomky rodu, dnes ji jen po enské
linii, a vedení støediska v èele s plk.
Voburkou, kterému patøí obzvláštní podìkování, dalo prostor a èas dne 23. kvìtna

pro uspoøádání koncertu na poèest 210.
výroèí narození zmínìného rodáka.
I kdy se nepodaøilo dohledat nìco z tvorby tohoto flétnisty, hostující houslové
Kaprovo kvarteto s rakouskou flétnistkou
Evou-Marií Tockner pøiblíilo skvìle
ducha doby, k ní byl koncert zasvìcen. S
vynikajícími prvními houslemi a dominantní v kvintetu èi sólovou flétnou pøedvedli paletu skladeb pøedních svìtových
tvùrcù a skvìle naladili atmosféru zámecké kaple. Krátké úvodní setkání s náèelníkem ŠVS za úèasti zástupcù zmínìných
potomkù, senátora Šebka a zástupcù
obcí z nejblišího okolí, prohlídka zámku
s mimoøádnì poutavým zasvìceným výkladem jeho historie v podání pí Ivany
Stoupové a vlastní koncert v pojetí vpravdì komorním poskytly zúèastnìným neobyèejný kulturní záitek a dùstojnì uctily
památku Jana Viléma Hrbka.
Ing. Ivo Koøínek

Choceradské máje

Krásné slunné odpoledne 16. kvìtna.......
........dìkujeme všem organizátorùm.

ÈARODÌJNICE
Poslední aprílový den se opìt nesl ve
znamení èarodìjnic. Na høišti SK se objevila v prùbìhu týdne velká hromada døeva
a všem kolemjdoucím bylo jasné, co se
chystá. Hromada se postupnì pøemìnila
ve více ne dvoumetrovou hranici napìchovanou roštím, høištì a pøilehlé okolí se
ono páteèní odpoledne pomalu zaèínalo
plnit rodièi a jejich dìtmi. Den pálení èarodìjnic nastal. A jak se ji stalo zvykem,
celé odpoledne vìnované našim nejmenším bylo vyplnìno dìtskými hrami, soutìemi a pro mnohé také letošním prvním
opékáním buøtù.

Pomalu se zaèínalo smrákat a èarodìjnice stále nikde. Zøejmì ji za ty roky
pochopily, e v Choceradech je v ádném
pøípadì neèeká nic dobrého. e naše dìti
se jich ji nebojí, e s nimi dokáou poøádnì zatoèit a odkázat je do patøièných
mezí. A aby to bylo všem babám Jagám,
bosorkám, èarodìjkám a èernoknìnicím
i na tenhle rok jasné, vzplála hranice na
první škrtnutí. Dlouho pak do celého okolí
svým svìtlem zvìstovala, e i letos jsou
Chocerady dobøe chránìny.
Nezbývá ne podìkovat za pomoc
všem, kteøí se na akci podíleli. SK a OÚ za
realizaci, všem zúèastnìným za úèast.
Vladimír Bua

www.chocerady.cz

1

informace
ZA ZDEÒKEM MÁŠOU
Rok s rokem se sešel a je mi dáno vzpomenout Zpravodaji a jeho ètenáøùm pøipomenout smutnou událost. 14. kvìtna
se Chocerady nesla zpráva o úmrtí ing.
Zdeòka Máši, CSc. Nevybíravá smrt si
tentokrát našla èlovìka, u kterého aè
vìkem ji dá se øíct úctyhodným, byla
pøec jen pøekvapením.

Zdenìk Máša, nar. 21. záøí 1933 v
Pøíbrami, se v roce 1939 pøistìhoval s rodièi a dvìma sourozenci do Vlkovce do vily
pøi vlkovecké pile, tehdy v majetku strýce
Gustava Byliny. Ji tituly, zvláštì ten za
jménem, naznaèují, jakou drahou se jeho
ivot ubíral. Obecnou školu vychodil v
Choceradech, mìšanskou, jak bylo v té
dobì pravidlem, v Sázavì. Po jednoletém
vyrovnávacím kursu se vyuèil laborantem
v chemické továrnì Spofa v Mìcholupech, dnešní Zentivì. Støední chemickou prùmyslovou školu absolvoval v
Praze v Køemencové a i pøes nedoporuèení nastoupil a vystudoval s výborným
prospìchem praskou Vysokou školu
chemickotechnologickou.
Výèet jeho pracovního pùsobení by
zabral tolik místa, e by to bylo nad rámec
Zpravodaje. Tedy jen ve struènosti: Na
tzv. umístìnku nastoupil v roce 1958 jako
technik do ZKZ (Kaolinka) Podboøany. Na
popud bratra Vladimíra pøešel do Výzkumného ústavu vakuové techniky Tesly
v Praze, kde se podílel na výzkumu v
oblasti ultravysokého vakua. Vlivem
zmìny v rodinných pomìrech se v roce
1963 vrátil domù do Vlkovce a nastoupil
do Skláren Kavalier, tehdy n.p. Technické
sklo v Sázavì, kde se jako technolog podílel na výzkumu a vývoji nových skel. Po
neshodách odešel a nastoupil do Ústavu
makromolekulární chemie ÈSAV k akademiku profesoru Wichterlemu, kde se pøi
výzkumné práci vypracoval k dosaení
vìdeckého titulu. Zastání profesora za
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podpis Dvou tisíc slov ho stálo propuštìní
z ústavu a pøešel do podniku Teplotechna, kde pùsobil a do r. 1990. Úzká
spojitost oboru se skláøstvím a profese
odborníka v oboru keramických materiálù
a izolací jej pøivedly nazpìt do skláren
Kavalier v Sázavì, kde prošel nìkolika
funkcemi a kde ukonèil svoji pracovní kariéru v roce 1997 v odboru technologického výzkumu a vývoje. Ani to nebyl ale
konec jeho èinnosti. Ji v dùchodovém
vìku pomohl znovuotevøení skláren v
Polsku a úplný závìr své tvùrèí práce uèinil v Calofrigu v Borovanech v r. 1999.
Jeho bohaté znalosti a zkušenosti v
oblasti chemie a fyziky zejména silikátových materiálù zúroèil v nìkolika spoluautorstvích knih a skript s vrcholnými odborníky akademické pùdy, z nich za všechny lze uvést Slovník chemického názvosloví.
Do sportovní kroniky Chocerad se zapsal jako fotbalový brankáø a pøíleitostný
amatérský rozhodèí, jeho píšalka byla
jak jinak ne mimoøádnì objektivní, pozdìji jako èinovník TJ Sokol. Do kroniky
spoleèenské pøispìl prací ve funkcích pøi
komisích v dobách MNV. Povahovì spíše
samotáøský a nenápadný se pøesto spoleèenskému ivotu nevyhýbal a jeho pøítomnost vdy spoleènost obohatila.
Váený, uctivý, zásadový, dùsledný,
vdy s mimoøádným pøehledem, nesmírnì pracovitý a neobyèejnì skromný.
Takové byly charakteristické rysy jeho
povahy. Mìl jsem to ivotní štìstí stát se
jeho kolegou a pracovat s ním v onom
vývoji pøi sklárnách v Sázavì a mohu stát
pevnì za tìmito slovy. Obrovský pracovní
elán a mimoøádná inteligence, erudovanost ve všech základních technických disciplínách, jazykové znalosti, to vše povýšené koníèkem v oblasti matematiky a
fyziky a také metafyziky, široký rozhled a
nadhled jej právem øadily mezi nejschopnìjší uznávané odborníky nejen v mìøítku oboru, ale daleko za nìj. Jeho myšlení
èasto pøedcházelo vyjadøování a posluchaè musel být hodnì pozorný a bystrý,
aby staèil sledovat. Politický nadhled a
tolerance ho øadily mezi lidi schopné
vyjednávat na profesionální úrovni.
Jakkoliv to zní nadnesenì, bylo by tìké
najít zápor v jeho vlastnostech smìrem k
veøejnosti. Tak jen snad to, e v názoru byl
tak neoblomný a zarputilý, e nutil diskutujícího s ním hledat argumenty, èasto
marnì, kterých mìl on zpravidla navíc.
Vìdì a studiu podøídil svùj ivot a vìdecký titul, kterého dosáhl pøi práci na pùdì
akademie, byl na správném místì.
Odchod svých vrstevníkù nenesl lehce
a postupnì se uzavíral do svìta samotáøství, ve kterém se vìnoval svému vìènému studiu a sledování všeho dìní doma i
ve svìtì. Pøíleitostnì pak všechny postøehy a myšlenky rozdával a upevòoval
tak svou autoritu. Ve Zdeòkovi Mášovi
odešel velký èlovìk, po kterém zùstává
citelná mezera, ztráta, èlovìk, který zkrát-

ka schází. Odešel vzácný a milý pøítel,
náš obèan, kamarád. Nezbývá ne smeknout a zpytovat, e jsme tu poklonu neudìlali za jeho ivota. A váit si jeho pracovního odkazu. Kdy jsme ho jako
Skláøská spoleènost chtìli ocenit, odmítl
to… Zdeòku, je-li na nebi trochu místa na
práci, chtìl bych zase s Tebou pracovat.
Zdeòku díky, èest tvé památce a vìènou
vzpomínku. Jménem kolegù, všech pøátel a s laskavým svolením rodiny.
Ing. Ivo Koøínek
K datu 14. kvìtna se váe ještì jedno
výroèí. Právì pøed deseti lety jsme se rozlouèili s choceradským rodákem a odchovancem Františkem Rùièkou, synem
Josefa a Milady, rozené Zachaøové z
Chocerad. Aè proil celý ivot v Praze, pro
Chocerady jako by byl stále místním. Po
celý svùj ivot nevynechal snad jediný
víkend, který by zde nestrávil, a jedinou
akci èi pøíleitost, které by se nezúèastnil.
Fotbalová legenda z dob Karla
Kadeøábka, Františka Døízhala st., Františka Ziky, Václava Krejèího, Prokopa
Kopøivy, Jaroslava Klauze, Josefa Orziho
áka, Jiøího Salátka, Josefa Krause,
Jaromíra Srby a dalších si získala srdce
kadého neskrývaným pøátelstvím a veselím, na které pamìtníci vzpomínají
dodnes. Za všechny, kdo jej znali, vzpomínají syn Jiøí a prasynovec Ivo.

INFORMAÈNÍ SYSTÉM OBCE
Všem obèanùm trvale ijícím v obci pøipomínáme monost pøihlásit se do systému rozesílání obecních zpráv formou
SMS. Vyuijte této monosti, abyste byli
vèas informováni o dùleitých akcích a
událostech v naší obci. Zároveò ádáme
všechny, kterým vznikne problém s pøíjmem SMS (zprávy nechodí apod.), aby
kontaktovali obecní úøad, toté je potøeba
v pøípadì zmìny telefonního èísla.
Klára Rùièková

PLATBA ZA ODPADY
Obecní úøad pøipomíná všem obèanùm
trvale ijícím v obci, e podle Obecnì
závazné vyhlášky è. 9/2003 musí být do
30.6. zaplaceny poplatky za odpady, tj.
poplatek za tøídìný odpad i poplatek za
svoz netøídìného odpadu. Nìkteøí naši
spoluobèané stále ještì nedoplatili nebo
dokonce vùbec nezaplatili ani odpady za
loòský rok. Jak s odpady naloili bez jediné známky na popelnici je záhadou.
Obecní úøad bude od èervence opìt (bohuel) rozesílat upomínky a pokud nedojde k zaplacení, pøedá posléze nesplacené pohledávky k vymáhání advokátní kanceláøi. Stejným zpùsobem naloil OÚ s
nezaplacenými poplatky za loòský rok,
dluníkùm byly ji vydány exekuèní pøíkazy.
Klára Rùièková

www.chocerady.cz

informace
Rodinné centrum
v Choceradech
7.kvìtna bylo v Choceradech otevøeno
Rodinné centrum Sluníèko. Nevyuívaný
prostor ve školní budovì v tìsném sousedství mateøské školky byl upraven jako
herna pro nejmenší dìti s cílem, aby se
zde mohli scházet rodièe s dìtmi ke spoleènému hraní, povídání, ale i tvoøivým
èinnostem dle zájmu a vlastní aktivity rodièù. Herna je nyní v provozu kadé úterý a
ètvrtek od 9 do 12 hodin, rodièe ji mohou
navštìvovat libovolnì bez pøedchozího
ohlášení a bezplatnì. V pøípadì zájmu
vìtšího poètu rodièù mùe být provoz
herny rozšíøen i o další dny.
Návštìvnost herny je zatím velmi potìšující, je vidìt, e místo setkávání je zejména pro maminky na mateøské dovolené potøebné a uiteèné. Vìøíme, e centrum pøispìje k posílení obèanské pospolitosti a dalšímu rozvoji spoleèenských aktivit v obci.
Do budoucna poèítá obec jednak s rozšíøením programu pro rodièe s dìtmi - od
podzimu by zde mìl fungoval výtvarný
krouek pro pøedškolní dìti a dále s vyui-

Podìkování
Upøímnì dìkuji všem, kteøí se pøišli dne
5.6.2009 rozlouèit s drahou maminkou
paní Marií Landovou. Dìkuji rovnì za
kvìtinové dary a projevenou soustrast.
Danuše Hrdinová s rodinou

S.K. CHOCERADY

tím Rodinného centra i pro jiné skupiny
zájemcù: bylo by zde mono napø. vést
cvièení pro eny, zájmové krouky, které
se nevejdou do èasového rozvrhu školy..,
vše opìt na základì vlastní aktivity zájemcù.
Klára Rùièková

Nabírají a hledají nové hráèe do mládenických kategorií pro soutìní roèník 2009/2010 pøedevším pøípravky roèníky 2002,2003, ale i ákù a dorostu.
Odborné vedení mládee mono kontaktovat:
! pøípravka
Rybníèková Hana - 724 345 074
Kuelka Pavel - 724 431 956
Tusjak Luboš - 777 320 988
! áci, dorost
Kocábek Milan - 602 415 786
Fantys Miloš - 777 582 885
Nabízíme všestranné sportovní vyití v
jednom z nejkrásnìjších sportovních
areálù v širokém okolí.
Milan Kocábek

Cvièení maminek s dìtmi
v Choceradech
V kvìtnu a èervnu probíhalo v Choceradech cvièení maminek s dìtmi s paní
Ladou Pavlíèkovou. Tato aktivita, která se
v této kvalitì v širokém okolí nevyskytuje,
se setkala a s neèekaným zájmem maminek a hlavnì spokojených dìtí. Proto
bychom na tomto místì chtìli podìkovat
Penzionu Lávka, který poskytl prostory
pro cvièení a paní Ladì Pavlíèkové, která
odvedla profesionální práci plnou pestrých èinností i pomùcek pro dìti. Z tohoto
dùvodu jistì všechny, kteøí mají zájem o
kvalitní vyití pro své dìti, potìší, e paní

Pavlíèková pøislíbila poøádání kurzù i od
záøí. Fotogalerii a informace o kurzech
naleznete na:
agenturaclovicek.webnode.cz.
Radim Skalický

Letecké snímky Chocerad
a Komorního Hrádku
Významná ivotní jubilea kvìten, èerven 2009
Se souhlasem jubilantù uvádíme významná ivotní
výroèí našich spoluobèanù
Kvìten 2009

Nìmcová Jaroslava, Chocerady
Šustová Marie, Samechov
Tichá Jana, Chocerady
Hamzová Jana, Samechov

60 let
60 let
65 let
65 let

Obecní úøad sdìluje, e firma THC Press nám
pøedala ètyøi letecké snímky Chocerad a
Komorního Hrádku (jaro 2009) a je moné si je
objednat do 20. èervence 2009 - 1 ks za 200,-Kè
(40x29 zataveno ve folii). K nahlédnutí v úøedních hodinách na OÚ.
starostka obce

Èerven 2009

Nepraš František, Samechov
Hakenová Jiøina, Samechov
Zemanová Leonka, Chocerady
Haken Pavel, Samechov
Øejhová Marie, Vlkovec
Drábová Rùena, Chocerady
Pryl Jiøí, Samechov
Brandejský Jiøí, Chocerady

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

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

www.chocerady.cz
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informace
Èerven - mìsíc myslivosti a ochrany pøírody
Èerven je nazýván mìsícem myslivosti a
ochrany pøírody, protoe se v tomto mìsíci
rodí vìtšina mláïat volnì ijících ivoèichù.
Úkolem nás myslivcù je zvìø aktivnì
chránit a snait se v tuto dobu zajistit klid v
honitbì.
Chtìl jsem vás tímto poádat o zamezení volného pohybu vašich psù a koèek v
honitbì. Není toti nic smutnìjšího ne po
celoroèní péèi najít roztrhanou „mámu“
srnu, která má v sobì zárodky srnèat a byla
pár dnù pøed porodem strena pytlaèícími
psy.
Není toti ádnou vzácností potkat v naší
honitbì volnì pohybující se psy, kteøí buï

ve dvojicích, nebo samostatnì pytlaèí. Pak
platí heslo: „Doma neškodný miláèek,
venku krvelaèná lovící šelma“.
Jako bìní návštìvníci lesù a polí se
mùete setkat s malými zajíèky, srnèaty, pøípadnì vajíèky nebo èerstvì vylíhnutými
kuøaty baantù. Mnohdy vypadá mládì
opuštìnì a èlovìka to svádí vzít ho do náruèí a poskytnout mu tu nejlepší pomoc.
Pravý opak je však pravdou - matka takového mládìte je vdy nìkde poblí a jen v
rámci zachování rodu, aby neupoutávala
svou pøítomností dravce, se jen obèas
vrací k mládìti. Pokud na mládìti zanecháte lidský pach, matka o nìj pøestane jevit
zájem a mládìti hrozí uhynutí. Sebelepší

Chocerady v minulosti a v pøítomnosti
F. Pobuda - èást 2.

R. 1380 rozhodovali o podání Hrdibor z
Drahkova, Chval z Hrádku, Rus z Hrádku,
Mikuláš z Vesce a Ondøej z Dubé na
Zlenicích. Do zaèátku XV. století se dostaly
Chocerady celé k Hrádku. Po Valentinovi,
jen se místa zøekl, podal sem král Václav IV.
Václava Mikuláše ze Zlenic. Brzy po roku
1400 bylo zde ivo pøièinìním loupeivého
ostøedeckého zemana Mikše Zúla, poraeného koneènì vojsky Zbyòka Zajíce z
Hazenburka (viz ve stati o Komorním
Hrádku). Za vlády Kostkù byli v Choceradech knìí podobojí. Roku 1428 byla ve vsi
krèma, která náleela k hradu Dubé. Z
pùvodního rodu il v té dobì Jan z Choce-

www.chocerady.cz

rad. Dvùr v dìdinì byl dán pod plat (pronajat). Pøi odhadu hrádeckého panství roku
1525 se tu uvádí podací, rychtáø bez roboty,
mlynáø, krèma, rybáø, 9 sedlákù (povinnost
placení 3 kop 18 grošù z duše), 2 chalupníci,
rybník. Poddaní byli povinni prací: sekali,
ali, platili úrok, vejce aj. O dvoru Oboøe èiní
se zmínka roku 1554. Roku1622 byl odtud
vypuzen faráø podobojí, naèe byla fara spravována z Mnichovic, za 4 léta staeno císaøské vojsko. V polovinì XVII. století bylo tu 8
sedlákù, 7 chalupníkù a 2 grunty pusté. V
pátém roce XVIII. století obnovil a nadal zdejší faru Jan Karel z Valdštejna. Po pøání poslední vùle Jana Adolfa Metche (1739) byl

péèe doma nenahradí mládìti jeho pøirozené prostøedí.
Závìrem svého èlánku bych chtìl podìkovat všem slušným a ohleduplným
návštìvníkùm pøírody za jejich pozitivní pøístup a všem svým kolegùm myslivcùm za
práci pro myslivost a pøírodu.
Ing. Martin Böhm
Pøedseda MS „Ostøí“ Chocerady

zbudován roku 1775 špitál, který byl odkazem Jana Josefa Kevenhülera obnoven
nadací 538 zlatých pro 10 starých nebo zranìných vojákù. Odkazem Jana Zikmunda
bylo zvìtšeno špitální jmìní o 2.000 zlatých.
Za sekvestrace panství špitál zanikl. V XVI.
století se uvádí pøes øeku døevìný, støechou
krytý most s právem vybírání mostného za
povinnou péèi a udrování majitelem panství. Velká voda roku 1845 most i s podpìrnými zdìnými sloupy strhla. Teprve obì 18
lidských ivotù, zahynuvších za pøevozu k biømování 22. èervna roku 1886, vykoupila stavbu nového mostu elezného za 30.000 zlatých. Poplatek za pøeváení pøes øeku byl zrušen teprve roku 1885.

pokraèování v pøíštím èísle
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SOUSED JE NAVDY !
Potkáváte se a potkávat se zøejmì budete dlouho. O kom je øeè? O vašem sousedovi.
Dne 26. kvìtna 2009 se konal sousedský den. Vznikl v roce 1999 v Paøíi, v roce
2005 se slavil u v 377 evropských mìstech za úèasti 4,5 milionu lidí a smyslem je
sezvat sousedy, poznat se a tak pøedcházet sporùm
(více na www.svateksousedu.cz )
Jene - souseda si nevybereme a jen
málokdo má se sousedy vztahy pøipomínající idylku prezentovanou komerènì
úspìšnými filmy, kde se sousedi nejen
zdraví, ale navštìvují se, podnikají spoleèné výlety, vzájemnì se starají o dìti, prostì
mají dobré vztahy se sousedy.
Sousedské spory mají rùznorodou povahu, od stíností na hlasitou hudbu, na štìkot psù, úmyslné nièení majetku a po
soudní aloby. Nejde jen o nìkdy a
komické situace, kdy si soused stìuje na
to, e dítì, které se uèí chodit, pøíliš dupe, a
a ho rodièe uèí chodit venku, ale i o pøípady, které konèí vradou. Pøíkladem je pøí-

pad z èervence roku 2007, kdy dùchodce
zastøelil své dva sousedy kvùli dlouholetým sousedským sporùm, nebo kdy
dùchodce ubodal souseda, který ho v noci
rušil tím, e opravoval byt, anebo kdy šedesátiletý chataø zastøelil sousedku kvùli
hádce o hranice pozemkù.
Spoleènost se snaila a snaí tyto vztahy mezi sousedy regulovat právem. Sousedské vztahy se vyznaèují i tím, e tyto
spory nechce nikdo øešit. Jednotlivé úøady
si je pøehazují jak horký brambor. I veøejný
ochránce práv se potýká s obrovským
mnostvím ádostí obèanù na øešení této
problematiky. Z tohoto dùvodu na svých
webových stránkách uveøejnil nejèastìjší
spory s návodem na jejich øešení
(www.ochrance.cz). Tyto spory toti postrádají jakýkoliv vìcný základ, zpravidla
je jejich základem malièkost, ádná ze
stran ale nechce ustoupit, a tak se spor
táhne i nìkolik let. aloba je vdy a krajním a finanènì nároèným øešením. Na prvním místì by mìla být ochota obou stran
domluvit se bez emocí, vìcnì, a to i za

pomocí mediátorù. Podstata mediace spoèívá v tom, e „znepøátelení“ sousedé si
zaplatí mediátora - tøetí nezávislou osobu,
která se snaí najít takové øešení sporu,
které bude vyhovovat všem zúèastnìným.
Mùj pozemek
Snad co svìt svìtem stojí, jsou pøedmìtem sporu pozemky, zejména hranice
pozemkù, dále otázka cest, zejména zda
konkrétní pozemek èi jeho èást je èi není
úèelovou komunikací, která je kadému
pøístupná.
Zaèíná léto, je teplo a èas dovolené.
Rozhodli jste se odjet a naèerpat nové síly
do teplých krajù. A ejhle, po dovolené se
vracíte domù a co nevidíte? Jediná pøístupová cesta k vašemu domku je zatarasená
a vy se nemáte jak k této vaší oáze klidu
dostat. Co dìlat? Pokud není moné smírné vyøešení sporu se sousedem, obrate
se na obecní úøad.
Podle § 127 obèanského zákoníku
nesmí vlastník výkonem práva ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami
pozemku nebo stavby na nìm zøízené,
ani by uèinil dostateèná opatøení na upevnìní této stavby nebo pozemku. Pokud
toto vlastník neuèiní, mùe se poškozený
soused domáhat alobou u soudu náhrady
škody.
pokraèování v pøíštím èísle

Akce poøádané pro dìti ve školním roce 2008/2009
9.9. a dále 1x za mìsíc - EKO program MŠ
29.9. - Uèíme se na kole (Chocerady, Nechyba, Rataje, Èeský Šternberk, Bìlokozly, Chocerady) - II.st.
29.9. a dále 1x za 14 dní - Keramika - MŠ
8.10. - Planetárium Praha - IV., V.tø.
8.10. - KMD, Divadlo V Celetné, Skoky na
hlavu - II.st., èlenové
24.10. - Planetárium Praha - I.tø., II.tø. MŠ
øíjen - prosinec - Taneèní škola - MŠ, I.st.
11.11. - Projekt - vlastivìdná exkurze,
Praha (Staré Mìsto, historie, pracovní listy) - IV.tø.
6.11. - Planetárium Praha - II.tø.,III.tø.
14.11. - Keramika - vánoèní - zájemci
18.11. - Palace Cinema Smíchov - II.st.
19.11. - Bruslení, Zimní stadion Benešov
(Oprava topení, volno øeditelky školy, nabídnut náhradní program) - II.st.
18.11. - Kino Sázava, Nejkrásnìjší hádanka - I.st.
19.11. - Turistika (Oprava topení, volno
øeditelky školy, nabídnut náhradní program) - I.st.
29.11. - Vystoupení taneèního krouku I.st.
1.12. - Národní muzeum, výstava Republika - IX.tø.
5.12. - Mikulášská nadílka - MŠ, ZŠ
8.12. - KMD, Ypsilon, Nic nás nezastaví èlenové
11.12. - Vánoèní zdobení - MŠ, rodièe
18.12. - Vánoèní akademie - I., II.st.
20.2. a dále 1x týdnì - Písklata - MŠ
27.1. - Aquapark Èestlice - II.st.
27.1. - Astronomický den, projekt, ZŠ Sázava - IV., V.
24.2.- 28.4. - Plavání - II., III., IV.tø.
25.2. - KMD, Mìstská knihovna Praha,
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Tanec pralesa - èlenové
25.2. - Karneval - MŠ
2.3. - Národní muzeum, výstava Republika - V., VI.tø,
4.3. - Divadlo Spejbla a Hurvínka - II.,III.tø.
6.3. - Celtic Rose, hudební vzdìlávací
poøad - I.st., II.st., MŠ
25.3. - Exkurze, Muzeum J.A.Komenského, Praha - III.tø.
27.3. - Keramika - velikonoèní - zájemci
30.3. - Divadlo Spejbla a Hurvínka - I.tø.,
MŠ
7.4. - Muzeum hraèek - I.tø.
3.4. - Vystoupení pro seniory - I.st.
8.4. - Zdobení, ubrousková technika MŠ, rodièe
14.4. - Pøedvedení celoškolního projektu
Republika - MŠ, ZŠ
16.4. - Pøespání ve škole - I.tø.
22.4. - Hvìzdárna Ondøejov, historie - V.tø.
24.4. - Den Zemì, úklid v okolí školy - I.st.,
II.st., MŠ
27.4. - Cyklovýlet, Prokopova brázda,
Chocerady - Sázava - II.st.
27.4. - Cyklovýlet, Støíbrná Skalice - V.tø.
2.5. - Karneval (Dárci - OÚ, ZŠ, OVJK, TJ
Sokol, Velkosklad Kouøim, Sport Hobby
Hejný Benešov, Sportklub Chocerady) ZŠ, MŠ
7.5. - Besídka, Den matek - MŠ
13.5. - Aquapark Èestlice - V.tø.
16.5. - Vystoupení taneèního krouku,
Máje - I.st.
19.5. - Vesmír - projekt, ZŠ Sázava - III.tø.
22.5. - Divadelní pøedstavení DDK pøi ZŠ
a MŠ - èlenové
26.5. - Festival dìtského divadla - vystoupení DDK - èlenové
27.5. - KMD, Divadlo ABC, Cizinec - èlenové

27.5. - Vybíjená o putovní pohár starostky
obce - I.st.+ ZŠ Sázava
29.5. - DOREMI - hudební poøad - ZŠ a
MŠ
2.6. - ZOO Praha - MŠ
2.6. - Blaník - IX.tø.
4.6. - Aquapark Èestlice - IV.tø.
8.6. - Sportovní dopoledne, soutìe - MŠ
9.6. - Aquapark Èestlice - II.st.
10.6. - ZOO Plzeò - I., III.tø.
10.6. - Cyklovýlet, Èerèany - V.tø., odpoledne
11.6. - Vystoupení pøi vítání obèánkù - I.st.
16.6. - Sázava, klášter, Pohádkový hrad II.tø.
18.6. - Èeský Šternberk - MŠ
18.6. - Okolí Chocerad, pìší výlet - IV.tø.
23.6. - Kouzelník (Vstupné - dar rodièù) I., III.tø.
24.6. - Opékání špekáèkù - MŠ
24.6. - Praský Hrad, Palace Cinema VI., VII., VIII.tø.
25.6. - Praský Hrad, Staré Mìsto - V.tø.
26.6. - Turnaj ve vybíjené - II.st.
29.6. - Výlety do okolí Chocerad - ZŠ, MŠ
30.6. - Rozdání vysvìdèení, vyøazení budoucích ákù I.tø. z MŠ - MŠ, ZŠ
· Zapojení školy do „Dlouhodobého programu drogové primární prevence“
· Zapojení školy do „Projektu EU-DAP“
= Evropská prevence uívání návykových látek
· Klub mladého ètenáøe - 3 x roènì
· Fotografování - 3 x roènì
· Krouky - logopedie, výtvarný, pìvecký, dramatický, tìlovýchovný, poèítaèový, cyklistický, vaøení, pohybovì hudební, taneèní, angliètina
Miroslava Cinkeisová
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DEN ZEMÌ …
POØÁDEK …
Je potìšující, e èerné skládky se letos
v místech ji uklízených neobnovily. Je
vidìt, e nepoøádek pøitahuje jako magnet, a naopak hodit smetí tam, kde se evidentnì uklízelo, se snad vìtšinì lidí
opravdu pøíèí. Letošní jarní úklid se tak
zamìøil pøedevším na sbírání odpadkù
podél cest, tìch je bohuel stále dost.
Vyjímkou bylo doèištìní rokle za léèebnou
a potoka pod bývalou skládkou komunálního odpadu, které jsme v loòském roce
nestaèili uklidit dùkladnì. Zejména
poslednì zmínìná lokalita se zaslouila o
to, e kontejner zapùjèený Milanem
Kocábkem byl zcela naplnìn. Èást dobrovolníkù se vìnovala okrášlení støedu
obce. Osázeli betonové truhlíky letnièkami
a vysadili pás nových keøù podél silnice k
mostu.
V pozdním odpoledni èekalo na všechny obèerstvení na høišti SK, dìti spoleènými silami pøi drobných høíèkách sloily
pøání Zemi k svátku a za odmìnu na nás
svítilo sluníèko - pøíjemná zmìna oproti
loòsku.
Úèastníkù letošního Dne Zemì nebylo
mnoho, asi dvacet dospìlých a stejnì tolik
dìtí, ale na to, aby za nimi zùstal kus viditelné práce, to byl poèet dostateèný. Všem
tìmto lidem, kteøí nelitovali volného èasu a
pøišli pomoci, velmi dìkujeme. A dìkujeme
také všem, kterým není lhostejné okolí
jejich domovù a bìhem celého roku se starají o poøádek a úhlednost prostùrkù, které
nejsou jejich, a starat by se o nì tedy nemuseli.

… A NEPOØÁDEK
V souvislosti s jarním úklidem obce vyzýváme všechny majitele zahrad a zahrádek, aby rostlinný odpad ze svých pozemkù zásadnì vyuívali v rámci svých zahrad
a nevyváeli ho do roklí, pøíkopù, podél
cest apod. I tento druh odpadu, tøebae je
pro pøírodu dobøe stravitelný, zbyteènì
hyzdí obec a její okolí. Navíc pøináší riziko
vzniku opravdové èerné skládky, protoe
svou nevzhledností na mnoho lidí pùsobí
dojmem, e tady u není co zkazit a mùe
se tam tedy hodit cokoliv. Èerné skládky

ZPRAVODAJ OBCE CHOCERADY
Dvoumìsíèník Obce Chocerady

vzniklé právì na takových místech jsme
ostatnì likvidovali v rámci Dne Zemì v
minulých letech.
Je pravda, e jinde jsou na tom hùø ne u
nás. V jedné chatové osadì na dolní
Sázavì lze spatøit hromady, podotýkám,
e opravdu nevábné, pøímo pøed ploty
zahrad u cesty. Tak hluboko jsme v
Choceradech ještì neklesli. Nicménì faktem zùstává, e skládky na konci Horní
Lipské, nad potokem na zaèátku Dolní
Lipské nebo „Na Špièce“ u chatové osady
Pod Borovím jsou ostudné a bohuel v
rámci obce nijak vyjímeèné.
Všichni, kdo vyváejí rostlinný odpad
mimo své zahrady, vozí ho na CIZÍ pozemek (nejèastìji obecní - to patrnì pro obecní blaho), bez svolení dotyèného majitele.
Z tohoto hlediska lze takové poèínání hodnotit stejnì, jako by odpad hodili svému
sousedovi pøes plot na zahradu. Zrovna v
této dobì obec s nemalými náklady likviduje jedno nadìlení vzniklé nedovoleným
vyuíváním obecního pozemku ke skládce - druhým rokem pokraèuje v likvidaci
náletu velmi nebezpeèného bolševníku
velkolepého, který se uchytil ve skládce
rostlinného odpadu u chat Nad Borovím.
Stejné riziko, tedy pøíhodnost pro rozšíøení
invazivních rostlin, pøedstavují samozøejmì i další podobné „nevinné“ skládky.
Klára Rùièková

Choceradský FOTBAL
Milí a vìrní pøíznivci choceradské kopané, u je to jasné. To, co si mnozí mysleli
na zaèátku jarní èásti, se bohuel ji v této
dobì na 99,9% potvrdilo. Po mnoha
úspìšných letech postihla výkonnostní
recese také náš klub, lépe øeèeno naše
oddíly dospìlých. Áèko se protrápilo sezonou a dnes, tj. 5.6., je na pøedposledním
místì tabulky. Záchrana sice stále je v teoretické rovinì, ale pokud se podíváme na
stávající hráèský kádr, pøíští rok by nás
zøejmì èekala podobná strastiplná cesta k
neúspìchu. A ruku na srdce, milí fandové koho z vás baví chodit na fotbal, kdy jde
váš tým od poráky k poráce? Vídáváme
sice spousty gólù, ale bohuel povìtšinou
v té pro nás nesprávné brance. Zafandíme
si maximálnì do 30. minuty a ani tomu rozhodèímu nemá moc smysl spílat. Pivko tak
nechutná, jako kdy se vyhraje, a klobása
je v tomto úhlu pohledu najednou menší a
nìjaká ménì pikantní. Já osobnì budu
radìji chodit na tøídu o stupeò niší, ale s
pøesvìdèením, e výhra není nemoná.
Vdy to není ádná ostuda a pro oddíl z
tak velké (malé) obce, jako jsme my, u
vùbec ne. Bohuel, do sestupu je namoèené i béèko, do kterého by to pøed sezonou
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málokdo øekl. Je na 12., také sestupovém
místì, pouhý bod od nesestupového,
take šance na záchranu je stále reálná.
Úzký hráèský kádr, zranìní v prùbìhu
sezony (Svoboda, Øíèaø, Zámeèník, naposledy teï Maralík, a O. Pospíšil) a také
notná dávka osobní nezodpovìdnosti
nìkterých hráèù - to vše se muselo zákonitì projevit v obou mustvech. Pokud se
zápasy kryjí, Áèko vyjídí k zápasùm v 11,
12 lidech a béèko s tím zbytkem.
Na srazech béèka to pak vypadá, e se
hraje posázavská liga staré gardy. A kdy
k tomu pøidáme i trochu té smùly, která se
lepí na kopaèky, na prùšvih je zadìláno.
Doufejme, e nebudeme letos „slavit“
sestupy dva.
A co pro další sezonu?
To u je úkol pro naše bafuòáøe - najít
mladé hráèe v okolí, stáhnout místní
mladé kluky, kteøí jsou na hostováních a
pøestupech (Vojtu Möglicha, Honzu Doleala aj.) a pøes léto postavit nový manèaft
pro 1. B tøídu.
Kdy k tomu pøipoèteme do té doby
snad uzdraveného Mirka Svobodu a Jardu Øíèaøe, mohl by být v Choceradech k
vidìní zase poøádný - a vítìzný - fotbal.
Nebudu ani rekapitulovat výsledky za
poslední zápasy A a B - vše se dá shrnout
do lakonického:
A) 4. - 13. kolo
0 bodù
B) 2. - 10. kolo
3 body
O postavení, lépe øeèeno povisení v tabulkách, jsme u psali výše.
Pojïme k pozitivnìjším vìcem.
Jestlie dospìlí jsou v souèasné dobì
rubem choceradského fotbalu, jeho lícem
jsou ákovská mustva.
áci se nadechli k velkým výkonùm a
vystoupali do nejvyšších pater tabulky
okresního pøeboru a dnes, 5. èervna, jsou
na krásném 3. místì a svou pozici mohou
ještì vylepšit.

Chocerady 'St.áci’ - Tichonice 3:0
Tr.Štìpánov - Chocerady 'St.áci' 1:2
4:3
Chocerady 'St.áci' - Èechtice
Chocerady 'St.áci' - D.Kralovice 3:1
Teplýšovice - Chocerady 'St.áci' 2:3
Chocerady 'St.áci' - Popovice 21:0
Kamberk - Chocerady 'St.áci' 4:6
Chocerady 'St.áci' - Radošovice 5:1
Z pøehledu výsledkù ákù vidíte, e na
jaøe ještì neprohráli, a to ani v derby v Teplýšovicích. A jako bonus postoupili do semifinále Poháru OFS.
Gratulujeme a dìkujeme.
No a na závìr naši nejmenší.
Pøípravka koneènì okusila, jak chutná
bodový zisk. Za jednu remízu a jedno
vítìzství jim patøí 4 body.
Vladimír Bua
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