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ZPRAVODAJ

CHOCERADY

Komorní Hrádek, Samechov, Vlkovec a Vestec

zdarma = dvoumìsíèník vydává Obecní úøad Chocerady = roèník 15 = èervenec - srpen 2009 = èíslo 4

OHLEDUPLNOSTI NENÍ NIKDY DOSTI
Nìkterá témata se, bohuel, v našem
Zpravodaji opakují, protoe jsou dlouhodobým a k úplné spokojenosti všech
tìko øešitelným problémem. Jedním z
nich je provádìní rùzných rušivých èinností na soukromých pozemcích. Øada
obcí se snaí tento problém øešit vyhláškami, v nich zmínìné èinnosti èasovì
omezuje. Ke striktním zákazùm zatím
naše obec pøistupovat nechce, vzhledem
k èastým stínostem ovšem OÚ vydává
pro obèany trvale ijící i rekreanty následující doporuèení:
1. zdret se o nedìlích v dobì od 6 do
9 hodin a od 12 do 22 hodin veškerých
prací a èinností spojených s uíváním
zaøízení a pøístrojù zpùsobujících hluk
(motorové pily, sekaèky, cirkulárky
apod.); samozøejmostí je dodrování noèního klidu od 22 do 6 hodin
2. vìtší mnoství zahradních rostlinných odpadù spalovat pouze pøi dobrých rozptylových podmínkách a v
dobì, kdy nemùe dojít k obtìování

blízkých ani vzdálených sousedù kouøem; doporuèujeme proto pálení provádìt pøedevším v chladnìjších mìsících
roku nebo alespoò ve dnech, kdy lidé
nepobývají na zahradách a nepotøebují
intenzivnì vìtrat
Zároveò znovu upozoròujeme na
zákaz pálení odpadkù (plasty, guma
apod.), døeva s nátìry a nevyschlého
zahradního rostlinného odpadu! Právì
porušování tohoto ustanovení zákona o
ochranì ovzduší je prvoøadým zdrojem
konfliktù a stíností.
Uvedená doporuèení by mìla být dodrována jako projev slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. Nikdo z nás jistì
nechce odpoèívat a trávit pøíjemné
letní odpoledne èi veèer za neustálého
hukotu sekaèek nebo v dýmu. Mìjme
proto ohled i na druhé. Pokud by i v
budoucnu docházelo k èastìjšímu porušování pravidel, byla by obec nucena
øešit tento problém ji zmínìnou vyhláškou.
starostka obce

Co vy na to?
Èistota a s tím související svoz odpadu,
který pro nás vykonává spoleènost ASP
Øíèany, je v naší obci pomìrnì na dobré
úrovni.
Zde je nutné zdùraznit slovo
„pomìrnì“, nebo díky nezodpovìdnému
chování, nedodrování základních principù nutných k zachování veøejného poøádku a porušování obecnì závazné vyhlášky è. 9/2003 „ O systému shromaïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a
odstraòování komunálních odpadù“,
vypadají v poslední dobì prostory u
nádob na tøídìný odpad jak ve špatném filmu. Viz. fotografie poøízené v èervenci
2009 nad høbitovem.
Povinností obce je pak tento nezákonnì nashromádìný odpad uklidit a
odvézt, a to na náklady obce. Je tøeba si
však uvìdomit, e ten kdo si takto „uklízí“,
se vystavuje nebezpeèí stíhání za spáchání pøestupku, pokud jde o fyzickou
osobu, èi nebezpeèí stíhání za spáchání
správního deliktu, pokud jde fyzickou
osobu oprávnìnou k podnikání nebo o
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právnickou osobu.
Fyzická osoba, která neoprávnìnì zaloí skládku nebo odkládá odpadky nebo
odpady mimo vyhrazená místa, se
dopouští pøestupku dle § 47 odst. 1 písm.
h) zákona è. 200/1990, zákona o pøestupcích, a za tento pøestupek jí mùe být
obecním úøadem uloena v pøestupkovém øízení pokuta a do výše 50.000,- Kè,
a to i opakovanì.
Podnikatelé, kteøí pøi své èinnosti nebo
v rozsahu své pùsobnosti porušují povinnost pøedcházet vzniku odpadù, omezovat jejich mnoství a nebezpeèné vlastpokraèování na stranì 2

NABÍDKY PRO VOLNÝ
ÈAS
RODINNÉ CENTRUM SLUNÍÈKO
Od záøí bude opìt otevøeno a nabízí všem
rodièùm s malými dìtmi dvì nové aktivity:
VÝTVARNÝ KROUEK - kadý ètvrtek od
16 do 17 hodin se mohou dìti spoleènì s
rodièi zúèastnit spoleèného tvoøení v hernì
Rodinného centra. Pøihlášky a další informace na tel.: 728 467 652 (Martina
Kamelská)
CVIÈENÍ RODIÈÙ S DÌTMI - ve spolupráci
s TJ Sokol bude obnoveno v minulých letech
velmi úspìšné cvièení pro pøedškolní dìti.
Cvièení je vhodné ji pro dìti od 2 let, bude
probíhat kadé úterý od 16 do 17 hodin v
tìlocviènì ZŠ. Dìti se nauèí s pomocí svých
rodièù pod vedením cvièitelek jednoduché
cviky na náøadí, budou pro nì pøipraveny
pohybové hry a soutìe. Pøihlášky a bliší
informace na tel.: 608 535 434 (Mgr. Pavla
Zíková) nebo 728 467 652 (Martina
Kamelská).
TJ SOKOL
Kromì ji zmínìného cvièení rodièù s dìtmi
budou v nadcházejícím školním roce fungovat opìt dva dìtské oddíly, a to:
ODDÍL MLADŠÍCH A STARŠÍCH ÁKÙ jejich cvièení bude probíhat kadé pondìlí
od 16.30 do 18.00 hodin. Pro dìti je vdy
pøipraven pestrý program: soutìe, cvièení
s gymnastickým náèiním, cvièení na náøadí,
míèové a jiné hry. Cvièení je vhodné jak pro
nadané dìti, které se nauèí nìco navíc, ne
se zvládne v hodinách TV, tak pro dìti, kterým naopak cvièení dìlá problémy, a mohou
se zde bez stresu ze špatné známky v lecèems zdokonalit. Pøihlášky a bliší informace na tel.: 608 535 434 (Mgr. Pavla Zíková).
TURISTICKÝ ODDÍL (pro mladší i starší
školáky ) - schází se jednou za dva týdny o
víkendech na výletech vìtšinou do blízkého
okolí Chocerad. Kadá výprava do pøírody
je spojena s pøíbìhem, na jeho motivy probíhají hry a soutìe. Pøi nich se dìti uèí orientovat v terénu, poznávat pøírodu, zálesácké dovednosti. Pøihlášky a bliší informace
na tel.: 606 473 463 (Klára Rùièková).
Pro dospìlé a mláde je tu novinka :
SKUPINA COUNTRY A LIDOVÝCH
TANCÙ - tanèíme kadý pátek od 18:00 do
19:30 hodin v sále sokolovny. Uèíme se
nejen klasické country tance, ale i mexické,
skotské, irské a další lidové tance. Nábor
nových èlenù bude v pátek 4. záøí, vìk od 12
let, horní hranice není omezená. Pøedchozí
taneèní prùprava není nutná. Pøihlášky a
bliší informace na tel.: 608 535 434 (Mgr.
Pavla Zíková), 777 555 439 (Vladimír Zíka).
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informace
Z ÈERVNOVÝCH UDÁLOSTÍ
Vedle ji tradiènì bohatého èervnového dìní stojí za pøipomenutí zmínit nìkolik dalších událostí z tohoto mìsíce.
20. èervna odehrál v sokolovnì divadelní spolek Kocábka hru Koule. Dìj zaloený na první pohled a poslech na jednoduchém principu postupnì vygradoval do
komických scén s humorem blízkým èlovìku ochotnému pousmát se nezøídka podivným a absurdním trampotám souèasného ivota a diváka pøíjemným zpùsobem naladil a zároveò odreagoval od
všedního stresu. Ètyøèlenné tìleso s hlavní rolí v podání Jiøího Cinkeise odvedlo výkon, který si jak po herecké, tak po hudební stránce pùvodní autorské tvorby zaslouí obdiv, a je nasnadì dát høe a úèinkujícím širší publicitu. Pøestoe se pøedstavení netìšilo velké návštìvì, naplnilo
své poslání a pøítomných 32 divákù, domnívám se, dobøe se pobavilo. Domovská prkna choceradské divadelní scény
spolku Komenský uvítala pøedstavení,
které vystøídalo a doplnilo svým pojetím
tradièní rùznorodou a bohatou paletu námìtù, je nám domácí kadoroènì
úspìšnì pøedvádìjí. Dìkujeme hostující
scénì za pøíjemný kulturní záitek.
Jak se obèas a nevyhnutelnì stává, dochází k neštìstím. Ta eleznièní bývají
zpravidla nejtragiètìjší. Jsou i taková, která naštìstí dopadnou lépe. K tìm nešastnì šastným mùeme pøidat to, kdy
ve stejný èervnový den na pøejezdu v Choceradech pøišel vlastní nepozorností do
kritického styku s vlakem cyklista. Vlastní
událost není a tak pøekvapující. To se stává, bohuel. Lidský faktor je nìkdy selhávající. Událost stojí za zmínku zvláštì a

jen proto, e právì onen faktor má ještì jeden rozmìr, bohudík. Ten, e správný èlovìk v kritickou chvíli nesele. A tak se právì stalo, jiný èlovìk neselhal. Byl na místì
a zasáhl. Zachránil ivot. Na jménech v takovém pøípadì nezáleí. Pøesto, díky Pavle. Díky i dalším, kteøí pomohli. Díky i policii, která zachraòovala døíve, ne staèila
vlastní ZS. Ké by tak bylo vdy, ké by
byl vdy nìjaký „Pavel“ v pravou dobu na
pravém místì.
27. èervna uspoøádal fotbalový SK turnaj drustev tradièních rivalù. Ètyøku nejnárodnìjších spolkù Slavie, Sparty a Bohemians doplnili organizátoøi aktuálnì Baníkem, všichni v domácím obsazení. Trávník choceradského stadionu uvítal paletu
barev dresù klubù vìhlasných jmen. To
není a tak podstatné. Podstatnìjší je, e
turnaj byl uspoøádán ke sportovnímu vyití choceradských fotbalistù od áèkù ke
starším pánùm a pobavení jak fotbalistù
bývalých, tak všech fotbalových pøíznivcù
veškerého vìku bez rozdílu pohlaví. Ještì podstatnìjší je však to, e dobrovolný
pøíspìvek pøítomných byl urèen na pomoc lidem postieným nedávnými povodnìmi. Nevím, kolik èítal, ale zušlechtil pìkný sportovní poèin. SK patøí za to podìkování stejnì jako za pøíjemnì strávený
den.

èelníka pøedána z rukou starostky Chocerad Evy Bubnové valdštejnská vlajka jako
symbol významu tohoto šlechtického
rodu v historii zámku. Z rukou náèelníka
byla odevzdána do drení gardy v historickém pøevleèení s dobovou výstrojí.
Symbolický akt drení vlajky zakonèil eskort gardy za zvuku bubnu a doprovodu
gardy souèasné. Dalším programem dne
bylo slavnostní otevøení pamìtní sínì v
prostorách zámku jako stálé výstavy vìnované èeskoslovenským legiím za úèasti
hlavních aktérù a pøítomnosti veteránù èi
jejich potomkù. Vrcholem dne bylo pokøtìní knihy Komorní Hrádek v minulosti a
pøítomnosti v rytíøském sále zámku s autogramiádou autorského kolektivu. Krásná
a dùstojná oslava významného dne a pocta, která se tolik dotýká i naší obce.
Ing. Ivo Koøínek

30. èervna se konala na Komorním
Hrádku oslava Dne ozbrojených sil ÈR.
Vlastní oslava probìhla slavnostním nástupem pøíslušníkù na prvním nádvoøí
zámku s projevem náèelníka Školícího a
vzdìlávacího støediska plk. Pavla Vobùrky. Na závìr tohoto aktu byla do rukou ná-

Co vy na to?
pokraèování ze strany 1
nosti, èi neodstraòují odpady zpùsobem,
který neohrouje lidské zdraví a ivotní
prostøedí, se dopouští správního deliktu
dle § 66 zákona è. 185/2001 Sb., zákona
o odpadech, kdy za tento správní delikt
jim mùe obecní úøad obce s rozšíøenou
pùsobností nebo Èeská inspekce ivotního prostøedí uloit pokutu a do výše
1.000.000,- Kè.
Chtìli bychom tímto vyzvat všechny
obèany naší obce, aby v pøípadì, e
budou svìdky takového jednání, neváhali
kontaktovat obecní úøad, který bude vìc
dále øešit a pachatele náleitì potrestá.
Je v zájmu náš všech, aby byla obec
èistá a nevypadala jak smetištì.
Miloš Fantys, Mgr. Martin Smetana
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informace
POHÁDKOVÝ LES
Tøináctka je sice obecnì povaována
za nešastné èíslo, sobota 13.èervna
však pøekvapila svou vlídností. Po velmi
promìnlivém deštivém poèasí pøedchozích dní a zvláštì pátku, kdy bouøka stíhala bouøku a souèasnì kadou chvíli lilo
jako z konve, pøišel pohádkovì krásný,
sluneèný a pøíjemnì teplý den jako stvoøený pro výlet do Pohádkového lesa. (Tímto organizátoøi dìkují poèasí, e se nad
nimi smilovalo a nenutilo akci rušit, jak
bylo nutno uèinit v pøípadì Dìtského dne
o 14 dní døíve.)
Akci poøádala opìt TJ Sokol ve spolu-

práci s OÚ Chocerady. Výletníky èekala
tentokrát trochu delší trasa ne v minulých dvou roènících, hlavnì z toho dùvodu, aby si uili i nìco jiného ne bahno,
které po deštích na údolní cestì dosahovalo znaèné rozlohy i hloubky. Na trase
èekalo dìti deset stanoviš, co stanovištì,
to jiná pohádka. Dìti pohádkovým bytostem pomáhaly v rozlièných èinnostech:
zalévaly Krtkovi len na kalhotky, Makové
panence vyrábìly ztraceného motýla
Emanuela, Bajajovi pomáhaly bojovat s
drakem … . Pohádkové bytosti se zkrátka
mìly dobøe. Ten, koho cesta unavila, si

mohl v závìru chvilku odpoèinout pøi letu
na èarodìjnickém koštìti. A na samém
konci èekala na všechny dìti odmìna:
pokud si našly v lese ten správný klíè k
pokladnici, dostaly od Královny pohádek
zlatou (a sladkou) medaili. Škoda jen, e
nìkteré ty medaile zbavené jedlého obsahu skonèily v kalui …!?
Nezbývá ne podìkovat ochotníkùm
za vstøícnost a opìtovné zapùjèení kostýmù a samozøejmì všem, kdo se podíleli
na pøípravì, i samotném prùbìhu akce,
DÌKUJEME, BYLI JSTE SKVÌLÍ !
a tìšit se na pøíští rok, kdy se snad zase
všichni v Pohádkovém lese sejdeme.
Klára Rùièková a Martina Kamelská

Významná ivotní jubilea èervenec, srpen 2009
Se souhlasem jubilantù uvádíme významná ivotní
výroèí našich spoluobèanù
Èervenec 2009

Mgr. Helena Manèíková, Chocerady
Kvìtoslav Piller, Samechov
Boena Dvoøáèková, Chocerady
Václav Zedníèek , Komorní Hrádek

60 let
85 let
75 let
70 let

Srpen 2009

Marie Kondrátová, Samechov
Ludvík Provazník, Vestec
Vìra Prylová, Samechov
Zdeòka Nekvasilová, Samechov

85 let
60 let
85 let
70 let

Noví obèánci obce Chocerady
Baant Petr, Chocerady
Janùrková Aneta, Chocerady
Maralíková Kayla, Chocerady
Martínková Vendula, Chocerady
Mlejnek Gabriel, Chocerady
Rebec Sebastian, Chocerady
Šandová Viktorie, Chocerady
Šmalclová Sabina Irma, Chocerady
Trnka Petr, Chocerady
Vilimovský Martin Šimon, Chocerady
Všem novým obèánkùm naší obce
pøejeme šastný vstup do ivota.
Slavnostní vítání se uskuteènilo
11. 6. 2009 v sále Lesovny
na Komorním Hrádku.

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

www.chocerady.cz
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informace
Choceradské statky a pozùstatky
Pøi minulé procházce po Choceradech
jsme se zastavili u jejich nejvýznamnìjších staveb - dominant. Druhou procházku vìnujme stavbám, které charakterizují
kadou, a tedy i naši vesnici, podobnì významnì jako ony dominanty. Tìmito stavbami jsou bezpochyby statky. Který z nich
byl statkem èi pouhým hospodáøstvím nelze pøesnì definovat, nebo podle jednoho
pravidla byla mìøítkem výmìra pozemkù k
nim patøícím, podle jiného hlavní náplò èinnosti majitele atp. Pøidrme se tedy vodítka, e byly pùvodními rolnickými usedlostmi s dávnou minulostí pravdìpodobnì sahající a k osídlení nìkdejšími zemany,
chalupníky èi dalšími osadníky. Pozastavme se tedy u nich a nazývejme je v tomto
ohlédnutí statky.
Cestou od mostu míjíme po levé stranì
statek, který se pyšní dvìma nápadnými
štíty v jihoèeském stylu vystavìnými. Statek Neradùv, døíve Pohùnkùv, starostenský. Pøíjezd k nìmu obstarávala dnes ji
zaniklá úvozová cesta od rybníka pod silnicí a kaštanovou alejí. Staré fotografie
Chocerad nám pøipomínají ještì potok
pøed ním, dnes protékající potrubím pod
povrchem parèíku. Krásu tohoto statku by
nepochybnì umocnila renovace druhého
chátrajícího štítu. Ten se jí stejnì jako
vlastní budova prozatím nedoèkal, doufejme ale, e se svého sponzora doèká a
bude pohledným partnerem štítu opravenému. Statek nese èp. 9.
Pravdìpodobnì nejstarší, a ji èp.2 i poloha tomu napovídá, bude statek na návsi.
Matrièní záznam z roku 1850 uvádí jméno
vlastníka Josefa Jeykala, který nemùe
být nikým jiným ne zakladatelem skláren
v Ráztokách. V naší pamìti však je a nadále zùstává jako statek Salátkùv. Jeho rozloha pøi samém støedu obce, zmenšená o
èást pozemku postoupeného nové škole,
zvláštì pak ale jeho dominantní postavení
na návsi obce a vnìjší ráz obytné èásti statku v bezprostøedním sousedství kostela
mu dávají urèitý majestát a výsadní postavení. Citlivá èerstvá obnova fasády obydlí
skvìle ladí celkovému rázu støedu obce.
Je opravdu tìké dnes si pøedstavit dunìní obruèí povozù taených koòmi za klapotu okovaných kopyt po dlabì návsi do
anebo z tohoto statku.
Vynechat bychom nemìli hospodáøství
pøi faøe, tedy èp. 1. To však ji neexistuje,
protoe jak uvedeno v dominantách, muselo ustoupit ve vìci výstavby nové školy.
Ustoupily hospodáøské budovy s obydlím,
ustoupila stodola i rozsáhlý kus farní za-
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hrady. Statek vyuívali faráøi za pøispìní
nájemných hospodáøù. Jako malí kluci a
áci ze školy na faøe si pamatujeme ještì
na drádìní býkù èervenými pionýrskými
šátky a na pravidelné vyvádìní stáda skotu tam ustájeného na pastvu skrze vesnici.
Škoda, e s demolicí padla i obrovská klenutá brána s masivními vraty slouícími
jako vchod na nádvoøí a dvora tohoto statku.
Jeden z nejvìtších, a jak i choceradská
kronika dokládá, nejvýznamnìjších byl
statek Hervertùv. Kdysi Znamenáèkùv,
pozdìji Ptáèkùv. Poslední majitel a hospodáø statku Antonín Hervert byl nejen významným statkáøem, ale i váeným radním Chocerad. Dnes ji neexistující statek
stál na místì, kde se v souèasnosti tyèí
také ji bývalý pro Chocerady vytouený
obchodní dùm, nyní pension nesoucí jméno Jaro. Šastnou rukou stavitelù nového
objektu se tato stavba podobá té pøed ní
jak polohou tak stylem a dobøe zapadá do
rázu naší obce. Z celého bývalého hospodáøství zbylo ji jen torzo stìny jedné ze
stodol. Statek nesl èp. 26 a s jeho zánikem
zmizel i mohutný kaštan pøed ním.

To lípa pøed statkem èp. 13 pøeila.
Dnes obehnána asfaltem usmìròuje dopravu okolo ní a vzpomíná na potok protékající korytem pod ní ještì pøed pùlstoletím hostící raky, áby, zbloudilé pstruhy èi
dokonce èolka a jiné záhy vystìhované
druhy. Pod tímto èp. se pøedstavuje statek
Kopøivùv. Statek svým jménem pøipomíná
nìkdejšího starostu Františka Kopøivu, po
domácku nazývaného Frantin, který byl
posledním pokraèovatelem v dynastii starostù v osobách otce i dìda a pravdìpodobnì jednoho z nejstarších rodù v Choceradech. Kdo si pamatuje jeho syna Prokopa, pøezdívaného Èára, pamatuje si té
na jedno z posledních funkèních velkých
hospodáøství v Choceradech, ve kterém
se hemilo snad veškeré domácí a chovné zvíøectvo.
Ten, kdo znal pantátu Beneše, já ji jen
jako kmeta docházejícího do kostela a
také Ostende, kde pøi partièce bulky, dríce se hùlky a nezbytné lulky, sedával, znal
osobitého majitele usedlosti èp. 15. Statek
pùvodnì Štìpánkùv, také starostenský,
se nalézá na úpatí silnice smìrem k Ondøejovu a kadého kolemjdoucího jistì
upoutá veliký otevøený dvùr a v Choceradech ne pøíliš èastý zjev v podobì sošky
Madony s dítìtem ve štítu obytné èásti
usedlosti.
V místech, kde je zmínìný Oborský potok protékající celým støedem Chocerad
pohlcen potrubím, se nalézá nìkdejší hospodáøství Šramotovo. Sevøeno svou obytnou èástí i hospodáøským stavením do

úzké rokle na samém dnì se svým dvorem a kdysi vyhoøelou stodolou rozbíhá do
otevøenìjší èásti údolí Dolní Lipské. Nezvyklý a zajímavý je pohled na nìj ze silnice nad ním. Vojtìch Šramota byl posledním rychtáøem Chocerad a všichni zde
déle ijící si jistì vzpomeneme na posledního muského potomka Jana, hlavního
agronoma JZD a dlouholetého èlena správy obce pøi MNV. Èp. tohoto hospodáøství
je 18.
Není pochyby, e nejvýznamnìjším statkem obce Chocerady byl statek vrchnostenský, velkostatek dvùr Obora. I kdy
se oborou myslí, a tak se vdy nosilo, panská obora v lese, tam, kde kdysi naše kníectví zaloilo hájovnu a kníecí cihelnu,
pøeci jen statek se nacházel tam, kde se
také vdy øíkalo ve dvoøe. Byl jedním ze
sedmi dvorù panství, pøièem dalšími dvory byly, vedle vlastního Komorního Hrádku, Levín, Zahoøany, Pyskoèely, Myšlín a
Hlavaèov. Z tohoto statku vzešel jako nìkdejší nájemník coby starosta Josef
Šimek a v dobì kolektivizace také první
pøedseda JZD Václav Martínek. Statek
jako samozøejmì nejvìtší se stal statkem
ústøedním správì drustva Chocerady,
pozdìji JZD 9. kvìten, dnes se sídlem v
Ostøedku.
Kolektivizací prošly i statky ostatní, na
rozdíl od dvora ale zùstaly vdy v drení
svých majitelù a pouze pøispívaly do spoleèného hospodaøení a do dob postupného umírání vlivem restruktualizace zemìdìlství a dominantního postavení JZD.
Tak trochu výjimeèným zùstával a v pamìtech zùstane asi statek, který si pone-

chávám nakonec. Èp. 16, Pøetasilovo. Døíve Zachaøovo, ještì pøedtím Znamenáèkovo. Jako poslední ho obhospodaøoval
Bohumil Pøetasil, který jako jediný odmítl
vstoupit do drustva a který doil sám a jediný do samého svého konce s jednou kozou, kravkou a kobylou, ebøiòákem, políèkem za svým statkem a dalším polem
kdesi na Pánovce. Jsme zrovna svìdky,
kdy chalupa po nìm dochovaná v pùvodní
podobì právì doila.
Našla by se ještì další hospodáøství,
menší a zajímavá, pod èp. 27, 34, 80, 273
a další. Jejich hospodaøení ale nepøesáhlo
onu pomyslnou hranici oznaèující statky.
Je vìcí vývoje i osudu, e zmínìné statky
jsou ji jen minulostí. A slovní høíèkou, e
jsou pozùstatky statkù. Ztratily svou funkci, svùj význam i své kouzlo. A také vùni.
Zanikly, podobnì jako jinde. A ty, které pøeily, upravené v duchu doby jen váhavì pøipomínají nìkdejší svùj ivot.
S pomocí kroniky, archivních záznamù
a s cenným a ochotným pøispìním pana
Miloslava Kopøivy
Ing. Ivo Koøínek
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Chocerady v minulosti a v pøítomnosti
F. Pobuda - èást 3.

Podle ústního podání prošli vesnicí
nìkdy po roce 1862 úèastníci výletu praského Sokola s Drem. Mir. Tyršem v èele.
K jejich poctì byla postavena u bývalého
Makovièkova domku slavobrána. Na uvítání obèanstvem odpovìdìl prý náèelník
Dr. Tyrš vzletnou øeèí.
Roku 1885 èinil pøíjem obce 2.011 zlatých 56 krejcarù, vydání 1 963 zl. 16 kr.
rakouské mìny. Dne 10. ledna dalšího
roku pøipojuje se obec k petici za zrušení
školného. Dne 19. února 1888 byla podepsána a podána petice proti Lichtenštejnovu návrhu na zavedení konfesionelních škol. Roku 1889 zamítá obecní
zastupitelstvo návrh okresního hejtmanství, aby obec pøistoupila k rurální poštì
ondøejovské. Na informaèní schùzi do
Uhlíøských Janovic o projektu posázavské dráhy vysílá obec svého zástupce starostu Jana Kopøivu. V prosinci tého roku
byla podána ádost o vylouèení obce ze
svazku kosteleckého a o pøipojení k okresu benešovskému. Tehdy byl té projeven nesouhlas s návrhem okresního
hejtmanství benešovského, aby Chocerady pøistoupily k poštì v sousedním Vranovì. Roku 1890 byly odhlasovány 63
procentní pøiráky na pøístavbu školy.
Dne 8. kvìtna 1892 usneslo se obecní
zastupitelstvo projeviti souhlas s manifestem èeských poslancù proti výnosu ministerstva spravedlnosti z 22. dubna t.r. Dne
16. dubna 1893 podávají choceradští protest proti presidentovi nejvyššího rakouského soudu Stremayerovi, jen 5. prosince 1892 prohlásil jazyk èeský za jazyk
cizí. Zároveò bylo schváleno podati petici
k zemskému výboru, resp. Slavnému
snìmu za zøízení nejvyššího soudu v Praze. Ve zvláštní schùzi obecního zastupitelstva dne 12. záøí 1897, konané na

NEHODA CYKLISTY
Cyklista vjel pod vlak. Nerespektoval
svìtelný signál.
S velmi tìkými zranìními skonèila
dopravní nehoda, kterou 20. èervna po
sedmé hodinì veèerní šetøili dopravní policisté. Po lesní cestì, která vede podél
eleznièní tratì ve smìru k mostu pøes
øeku Sázavu v obci Chocerady, jel na horském kole devatenáctiletý cyklista. Na
uších mìl sluchátka a v zápalu hlasité
hudby pravdìpodobnì neslyšel a ani nevidìl pøijídìjící vlak. Zøejmì proto nerespektoval výstrané znamení støídavì
pøerušovaných èervených svìtel umístìných pøed eleznièním pøejezdem a vjel
na pøejezd bezprostøednì pøed vlak, který
jel ve smìru od Hvìzdonic. Bohuel došlo
k náhlému støetu cyklisty s motorovým vlakem, který ho nejdøíve nìkolik metrù vlekl
pøed lokomotivou. Poté vlak mui pøejel
dolní konèetiny a zranìný zùstal leet v
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památku vydání královského reskriptu
12. záøí 1871, prohlašují èlenové zastupitelstva jménem obèanù, e vìrnì a neoblomnì budou státi za státním právem své
vlasti a vzpomínajíce stále slavných slibù
Jeho Velièenstva, jimi státní právo království èeského uznal a provésti slíbil,
ádají poslance èeského národa, aby ze
sebe a z národa vypravili k panovníkovi
deputaci, která by mu tlumoèila nejhoroucnìjší pøání národa èeského a splnìní
slibu panovníkem uèinìného vymáhala.
Jinak ádají své poslance, aby se k dosaení státního práva chopili nejráznìjších
prostøedkù. Dne 19. února 1899 byla
podána poštovnímu øeditelství v Praze
ádost za zøízení jízdní pošty a telegrafu
ve zdejší obci. Dne 25. bøezna t.r. byla
podepsána a podána petice za zøízení
èeské university v Brnì. Dne 14. ledna
1900 vìnovali bratøi Josef a Jan Friè Choceradùm pozemek a domek, aby majetku
toho k dobrému úèelu - jako pøístøeší chudým pøíslušníkùm - pouíváno bylo.
Chudí pøíslušníci jsou tam ubytováni od 1.
bøezna 1902. Posledního listopadu jmenovaného roku byla podepsána a snìmovnì poslancù zaslána petice pro zavedení rovnoprávnnosti pøi úøadech. Roku
1905 èinily pøíjmy obce 4.678.77 K, vydání 4.601.04 K, pøíjmy chudinské pokladny
457.69 K, vydání 355.09 K. Dne 13. srpna
1905 byl øídící uèitel Josef Janovský,
odcházející na odpoèinek, jednomyslnì
jmenován èestným obèanem Chocerad
za 34tileté blahodárné pùsobení na zdejší škole. Roku 1910 byla vybírána 43 procentní obecní pøiráka na krytí schodku
obecního rozpoètu s pøíjmem 576.30 K a
vydáním 2.571.50 K. Dne 2. èervence t.r.
se obecní zastupitestvo ohrazuje proti
nesprávnému pojmenování a zapsání
jména obce v archivu a místopisu královkolejišti.
Nehodu vidìlo nìkolik lidí. Tøi mui a
jedna ena okamitì pøibìhli ke zranìnému a zaèali mu poskytovat první pomoc.
Na místo také ve velmi krátké dobì pøijela
hlídka sázavských policistù. Jeden z nich
spoleènì s ostatními zachraòoval cyklistovi ivot, druhý policista pak komunikoval s operaèním støediskem, kdy zajišoval pøílet helikoptéry a pøevoz zranìného
k místu, kde mohl vrtulník bez problémù
pøistát.
Po ošetøení osádkou rychlé záchranné
sluby byl zranìný mu transportován do
praské nemocnice.
Ošetøující lékaø zranìného uvedl, e
lidé, kteøí zranìnému po nehodì
poskytli první pomoc, pøispìli k
záchranì jeho ivota.
Takto odváných, ochotných a pohotových lidí je zapotøebí. Dìkujeme
všem zúèastnìným za spolupráci a
pomoc pøi záchranì lidského ivota.
nprap. Zuzana Stránská

ství Èeského (Kocerady - Chocerady).
Poštovní a telegrafní úøad v Choceradech
je v èinnosti od 1. bøezna 1904. Zastávka
místní dráhy kolínsko-èerèanské byla zøízena 1. listopadu 1902. Roku 1911 byla
zøízena obecní váha za 1000 K. V roce
1913 bylo zregulováno 800 m toku øeky
nade vsí nákladem 40.000 K.
Svìtová válka postupnì zastavila
všechnu snahu po tvùrèí práci Choceradských. V jejím zaèátku byla stavìna
ozdravovna elektrických podnikù praských za 64.500 K. Ve váleèné vøavì
pohasínal ivot vìtšiny èeských dìdin.
Útrapy a bìdy tìkých let odvádìly
pozornost jinam. Veøejná èinnost byla
podlomena v samých koøenech. Strádání
bylo vykoupeno po dlouhých ètyøech
letech 28. øíjnem roku 1918.
S mladou svobodou pøišly i nové, zvýšené úkoly, vyadující vypìtí sil všech
obèanù dobré vùle, aby byly vyplnìny
mezery, zpùsobené ètyøletou neèinností.
U nás to bylo hlavnì zbudování silnice
pøes t. øeè. Malou stranu k Vestci, která
zmìnila tuto menší, døíve málo úpravnou
èást obce v dùstojný protìjšek obce na
pravém bøehu øeky. Stavební náklad èinil
témìø 150.000 Kè.
pokraèování v pøíštím èísle

Zemøel Václav Švec

9. èervence 2009 zemøel dlouholetý
øeditel Základní školy v Choceradech pan
Václav Švec. Øeditelem zdejší ponejprv
osmileté, pozdìji devítileté školy, byl od
roku 1958 do roku 1977. Ještì pøedtím
zastával funkci øeditele v jednotøídní
škole v Samechovì. Václav Švec byl znamenitým uèitelem zvláštì dìjepisu, dále
èeštiny a obèanské nauky. Získal si
povìst uèitele a øeditele velmi pøísného a
zároveò velice spravedlivého. Nezanedbatelnou úlohu a zásluhu mu lze pøièíst i
ve funkcích veøejného a spoleèenského
ivota naší obce. Ke stáøí se odstìhoval
do Týnce nad Sázavou, kde proil zbytek
svého dlouhého ivota. Zemøel ve vìku
92 let. Èest a trvalou vzpomínku jemu i
jeho památce a s úctou dlouhá øada bývalých ákù a
Ing. Ivo Koøínek
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DÌTSKÝ DEN
O pár týdnù pozdìji ne by se dalo oèekávat se na choceradském høišti opìt poøádal Dìtský den.
Protoe nám však v pùvodnì plánovaném termínu nepøálo poèasí, byl tento odklad jedinì ku prospìchu vìci.
Jak je ji v Choceradech zvykem, odpoledne urèené dìtem bylo nabité soutìemi, atrakcemi, dárky a sladkostmi. Ale
hlavnì dobrou náladou.
O tu se hned na úvod postaraly choceradské maoretky Smetanky, které mìly
nachystány tøi vystoupení. Poprvé se
také pøedvedly veøejnosti se svou sestavou nejmenší Smetanky.
Na dìtské úèastníky tentokrát èekal tematicky zamìøený, soutìnìvzdìlávací
okruh - Cesta kolem svìta.
Mohli jsme se tak podívat do Egypta a
vyzkoušet vymodelovat sfingu, osázet si
vysuté Semiramidiny zahrady, ovìøit si,
jak fungovaly øímské akvadukty nebo narovnat šikmou vì v Pise.
Na všechny úspìšné soutìící - a díky
laskavé a ochotné pomoci ostatních byli
opravdu všichni úspìšní - pak èekaly za
odmìnu hraèky, sladkosti a zmrzliny.
Kdo dosoutìil, mohl se pobavit na elektronickém býku, vyblbnout se ve skákacím hradì nebo se pokusit pøekonat zemskou gravitaci na veliké trampolínì.
K dalším atrakcím pak patøili samechovští dobrovolní hasièi, lépe øeèeno jejich hasièské auto, které mohli všichni zá-

jemci dùkladnì prozkoumat nejen zvenku.
Závìr celého odpoledne pak patøil prvnímu pokusu o ustanovení nového choceradského rekordu - kolik lidí v Choceradech se dokáe symbolicky spojit a vytvoøit lidský øetìz.
V tipovací soutìi se objevovaly tipy vyslovenì pesimistické - od nìkolika desítek, a po ty hóóódnì nadsazené - vysoko pøes pìt set!
Nakonec se do øetìzu zapojilo 189 lidí,
takto vysoké èíslo jsme popravdì ani neoèekávali.
Nezbývá ne na závìr podìkovat OÚ

SOUSTØEDÌNÍ
Rok se s rokem opìt sešel, take nesmìlo chybìt pravidelnì poøádané soustøedìní choceradských maoretek a fotbalistù. Termín se naplánoval na 15. èervna v Junior Campu Tobogán v Nové ivohošti. U pøi spoleèném odjezdu autobusem bylo všem jasné, e toto soustøedìní
bude urèitì opìt vydaøené.
Tým vedoucích, mezi které patøili Pavla
Smetanová, Milan Kocábek, Martina Kamelská, Eva Bubnová, Petra Zemanová a
Vlasta Kocábková, nám ihned po pøíjezdu
dal øádné instrukce o prùbìhu soustøedìní a poté jsme se všichni ubytovali do pokojù. Druhý den ráno se ji všichni dali do
práce. Fotbalisté se zaèali pøipravovat na
pøátelské utkání proti Neveklovu, a proto
je ráno neèekalo nic jiného ne poøádné
probìhnutí po okolní pøírodì a následnì
trénink. Maoretky si pro zmìnu procvièily všechny aktuální sestavy a zlepšily je-
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jich choreografii. Seniorky si k hùlce pøibalily ještì pompony kvùli nacvièení sestavy, se kterou jim nakonec nejvíce pomohl Honza Kofroò.
Ten sice pøijel jako velká posila fotbalistù, ale nakonec se pøidal k maoretkám,
avšak dodnes nikdo neví proè. Bìhem
tìchto, pro mladé sportovce jistì vyèerpávajících tréninkù ale vedoucí nelenili, nýbr vymýšleli program pro následující týden. Všichni úèastníci byli rozdìleni do
pìti drustev, ve kterých se vymyšlené
úkoly plnily. V programu se našly míèové
hry ve formì volejbalu a vybíjené, dále
také minigolf a nesmìly chybìt rychlostní
závody na šlapadlech, kdy se do boje pøidali také vedoucí. Kadý den se dovádìlo
ve vodì, hrál se tenis, kopeèková zmrzlina se kupovala ve velkém mnoství, prostì si kadý uíval podle svého. Poslední
veèer, kdy nesmìl chybìt táborák, všem
ztrpèoval ivot roj chroustù, od opékání
špekáèkù ale nikoho neodradil. Po jídle si

Chocerady, SK Chocerady a zejména
všem sponzorùm: firmì Ferrero a Pavlu
Vojtovi, Hanì a Vladimíru Dolealovým,
Lence a Honzovi Krejcárkovým (i za pøípravu celé akce), Evì a Jardovi Mlèouškovým, hostùm Krèmy u raloka a všem
dobrovolníkùm a nezištným pomocníkùm, kteøí se ji nìkolik let podílejí na poøádání Dìtského dne.
Vladimír Bua
Pozn.: Obecní úøad dìkuje všem výše
uvedeným a té dìkuje Vladimíru Buovi a Honzovi Krejcárkovi za skvìlé moderování celého odpoledne.

všichni zahráli skupinovou hru o poznávání Èeské republiky, dále v plánu byla
také pantomima a podobné hry, kde své
herecké dovednosti ukázali pøedevším
fotbalisté. Z týdenního soustøedìní si kadý nìco pøivezl. Fotbalisté bohuel prohru s Neveklovem, maoretky novou pomponovou sestavu a secvièené pochodové
vystoupení na dechovou hudbu a všichni
dohromady urèitì plnou kopu záitkù, hromadu drobných dárkù a to hlavní, úsmìv
na tváøi.
Adéla Fantysová a Dominik Soukup

NECKYÁDA
Odpoledne 8. srpna se konal 12. roèník NECKYÁDY a Krèma u raloka dìkuje všem úèastníkùm na 7 originálních plavidlech za skvìlé záitky a tìší se na pøíští
roèník.
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SOUSED JE NAVDY !
pokraèování z minulého èísla
Co však s pøípadem, kdy sousedova
stavba pøesahuje na pozemek jiného souseda? Proti tomuto se lze bránit opìt alobou podanou k soudu, a to v pøípadì, e
jde o ji zkolaudovanou stavbu. Pokud by
šlo o stavbu novou, je tøeba obrátit se na
stavební úøad, který mùe zahájit øízení o
jejím odstranìní. Dalším jádrem sporu
jsou zejména garáe, kurníky, opìrné zdi,
resp. èerné stavby, bez povolení pøíslušného stavebního úøadu. Ještìe naši milí
sousedé jsou tak všímaví a tuto „èernotu“
se snaí dát, seè jim síly i nervy staèí, do
poøádku.
Imise
Dále vlastník výkonem svého práva nesmí podstatnì obtìovat sousedy nad
míru pøimìøenou pomìrùm hlukem, prachem, popílkem, kouøem, plyny, parami,
pachy, pevnými a tekutými odpady, svìtlem, stínìním, vibracemi a nechat vnikat
chovná zvíøata na sousedící pozemek.
Nesmí je tedy obtìovat imisemi. V praxi
se lze nezøídka setkat s pøípady, kdy si
lidé ztìují na naschvály sousedù. Soused „schválnì“ umístil gril na hranici pozemkù a kadý víkend poøádá grilování,
pøièem sousedka zrovna povìsila bílé
prádlo, které ji kouøem naèichlo; chataøi o
víkendu sekají trávu, samozøejmì
„naschvál“ a èlovìk ani v nedìli nemá
chvíli klidu atd. A zaèíná konec dobrých
sousedských vztahù. Pokud k rušení dochází bìhem dne, není policie, obecní
úøad ani pøestupková komise oprávnìna
uèinit zásah s výjimkou úmyslu a schválností.

Kde konèí svoboda souseda dìlat si na
svém pozemku, co chce, a kde zaèíná nepøípustné obtìování, které je obèanským zákoníkem zakázáno? Odpovìï ponechává zákon na soudech, které rozhodují dle individuálních okolností toho kterého pøípadu.
Strom a plody
Vlastník nesmí nešetrnì nebo v nevhodné roèní dobì odstraòovat ze své
pùdy prorùstající koøeny stromù nebo odstraòovat vìtve stromù pøesahující na
jeho pozemek. Co to je šetrné a nešetrné
odstraòování, je odbornou otázkou. Stejnì tak vhodné roèní období je odbornou
záleitostí. Jde o to, aby odstranìní bylo
provedeno s maximálním ohledem na ivotnost stromu. Vzhledem k ochranì nìkterých stromù je k jejich odstranìní tøeba
úøedního povolení. Vìtve, které pøesahují
na sousedùv pozemek, obtìují pøedevším svým stínem, spadem ovoce i listí.
Je tøeba si uvìdomit, e ve vlastnictví
vlastníka stromu je ovoce na pøevisech,
proto vlastník pozemku není oprávnìn pøisvojovat si ovoce z pøevisù, a u je spadlé èi otrhané. Pøípadný spor mezi vlastníky pak mùe øešit pouze soud.
Návrh nového obèanského zákoníku
rozšiøuje výèet tìchto imisí výslovnì i o vodu, která je také èasto pøedmìtem sporu,
zejména pokud voda stéká ze støechy na
sousední pozemek, voda podmáèí sousední pozemek, jak daleko lze vysázet
døeviny od cizího pozemku. Pokud se
vaše movitá vìc ocitne na sousedním pozemku, budete moci si pro ní bez dovolení jít. Návrh tohoto zákona nyní posuzuje

ZAMYŠLENÍ NAD POVODNÌMI
Povodnì na severní Moravì, v jiních
Èechách, na Dìèínsku, Vysoèinì … - povodnì lokální, které nás šastnou náhodou nezasáhly. Pøesto však bychom se z
nich mìli pouèit. Odtreni od krajiny
nevnímáme, co roste na polích a jakým
zpùsobem se na nich hospodaøí. A pøece
by nás to všechny mìlo zajímat, protoe
zemìdìlci èasto velmi zásadním zpùsobem ovlivòují chod vody v krajinì a tím i
prùbìh povodní. Ten, kdo nyní, v dobì èetných pøívalových dešù podrobnìji zkoumal èeskou krajinu, mohl spatøit na
mnoha místech zjevná pochybení ve zpùsobu jejího obhospodaøení i s dùsledky. Z
nich úroda pohøbená pod nánosy bahna
patøí ke škodám nejmenším.
I bleskové povodnì, které jsme zaili v
minulých letech na našich potocích, by s
velkou pravdìpodobností mìly mírnìjší
prùbìh, kdyby zemìdìlské pozemky nad
nimi byly schopny zadret více vody.
Dnes je napøíklad ji situace nad
Vlkoveckým i Vesteckým potokem lepší,
ne bývala, vìtšina polí byla nahrazena
pastvinami, co je pro zadrení pøívalo-
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vých sráek nepomìrnì pøíznivìjší varianta.
Je však potøeba stále se obávat potoka
Oborského, èi potùèku protékajícího
kolem bývalé léèebny, nebo nad jejich
prameništi jsou pole s velkým sklonem a
bohuel prakticky bez remízkù. Kukuøice
na tìchto polích je vdy hrozbou, protoe
ani v dobì nejvìtšího vzrùstu nedokáe
zabránit odtoku vody a splavení hlíny v pøípadì prudkého deštì. Byla by potøeba
vìtší rozmanitost, rozdìlení nedozírných
lánù osetých jednou plodinou na menší
plochy, aby pøed vzrùstem èi po sklizni
nevznikaly obrovské pusté plochy bez
vegetace, které samozøejmì pøedstavují
opìt zvýšené riziko. Pomohlo by zatravnìní mìlkých údolíèek - úvalù, do nich
se dešová voda sbíhá, které jsou dnes
pro jednoduchost rozorávány a které jistì
ne náhodou byly vedeny ve starých
pozemkových mapách jako plochy s trvalým travním porostem.
Všichni, kdo jsou potencionálnì ohroeni pøípadnou povodní (a nejen oni), by
se mìli ve vlastním zájmu o stav alespoò

vláda, a pokud projde, mìly by zaèít platit
od roku 2012. Pøínos této úpravy se projeví a v praxi, ale je tøeba si uvìdomit, e
zákon nemùe být všelékem a lidé by spolu mìli více komunikovat a snait se spor
øešit smírnou cestou.
Zajímavé jsou výsledky prùzkumu Centra pro výzkum veøejného mínìní, jeho cílem bylo zjistit, jak si obèané ÈR pøedstavují ideálního souseda. Èím jsou lidé
mladší a finanènì nezávislejší, jsou i tolerantnìjší. Tolerance pak nejvíce chybí lidem starším s niší ivotní úrovní. Ideálním sousedem je pak èlovìk, který je
„obyèejný“, tichý, nenápadný, takový, který se od nás pøíliš neodlišuje.
KOHO ÈEŠI NECHTÌJÍ ZA SOUSEDY
· drogovì závislé 85 %
· lidi s kriminální minulostí 79 %
· alkoholiky 78 %
· psychicky nemocné 53 %
· homosexuály 27 %
· bohaté 12 %
· chudé 6 %
· staré 4 %
· mladé 3 %
Zdroj: prùzkum Centra pro výzkum veøejného mínìní z bøezna 2009
Co dodat na závìr? Pìstovat dobré
vztahy se sousedy je dobrá investice, o
kterou kdy pøijdeme, projeví se nejen nìkdy ve zmenšení našeho majetku, ale
zejména se podepíše na naší psychické
stránce.
Zdroj: Magazín DNES, dne 14.5.2009
Scarlett.wilkova@mfdnes.cz, Èasopis
TÝDEN, www.ochrance.cz
Autor: Mgr. Martin Smetana
Mgr. Kateøina Èepicová

Takové rybièky plavou
u nás v øece.
V Choceradech pod høištìm!
Šastný rybáø Petr Bervida.

délka 168cm a váha 29kg
v pondìlí 3.8.2009 23:30
své blízké krajiny zajímat. Ostatnì, ani ti,
kdo bydlí od vody relativnì daleko, nemají vyhráno, jak jsme byli nedávno svìdky v
samotných Choceradech. Staèí kukuøièné pole ve svahu nad domem a je o zábavu postaráno.
Klára Rùièková
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