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BUDOUCNOST DÌTSKÉ LÉÈEBNY
V CHOCERADECH
Moná jste v tisku nebo v televizních
zprávách zaregistrovali informace o plánovaném stìhování dìtského domova z
Pyšel do bývalé léèebny v Choceradech.
Uveøejnila je napø. Mladá fronta:
Zámìr dìti pøestìhovat potvrdila mluvèí støedoèeského hejtmanství Berill
Mascheková: „Dìtský domov Pyšely se
bude stìhovat do objektu bývalé dìtské
léèebny v Choceradech. Budova v Choceradech byla pøed nìkolika lety novì zrekonstruována, tudí nebude ani potøeba
výrazných stavebních úprav.“ Pøíští rok
by podle ní mìly zaèít v Choceradech nutné opravy, stìhování odhaduje na zaèátek roku 2011. Domov chce kraj pøestìhovat prý proto, e pyšelské prostory nevyhovují potøebám dìtí. Objekt je údajnì v
havarijním stavu, kuchyni a jídelnì hrozí
zavøení. Kdyby se mìl domov opravit, stálo by to kraj podle Maschekové 150 a
200 milionù korun. Dotaci ve výši 56 miliónù Kè schválenou v loòském roce nové vedení kraje zrušilo.
Domov pøitom v Pyšelích funguje nepøetritì témìø sto let, zaloen tady byl
roku 1912 jako útulek pro sirotky. Lidé z
Pyšel jej brání. Vzniklo zde obèanské
sdruení s cílem stìhování zamezit, na
krajský úøad ji zaslalo petici, kterou podepsalo 524 místních lidí. Podle zakladatele
sdruení Jana Kruíka je dìtský domov s
obcí sitý. „Nesouhlasím s tím a nelíbí se
mi to, co se má s domovem stát, proto
jsem sdruení zaloil. Pro nìèí osobní zá-

jmy se s dìtmi hýbe jako by byly bezcenné figurky,“ vysvìtluje Jan Kruík, proè obèanské sdruení zaloil.
Stìhování dìtí se nelíbí ani odborníkùm z øad psychologù. Pøesun by podle
nich dìtem uškodil. Dìtská psycholoka
V. Masáková k tomu uvedla: „Pyšelský domov je souèástí obce, dìti tam jsou zakoøenìné a jakákoliv zmìna je pro nì špatná. Jsou daleko citlivìjší a labilnìjší ne
dìti, které ijí v bìných rodinách.“ Jasné
není, zda by se s dìtmi pøesunuly do Chocerad i jejich vychovatelky, na které jsou
zvyklé. A to by podle Masákové bylo velmi
problematické. „Je to stejné, jako by dítì
nìkdo vzal od rodièù a poslal ho k nìkomu jinému,“ øíká psycholoka.
Neví se ani, jestli by se stìhovalo všech
48 pyšelských dìtí. „Souèasná kapacita
je niší, ne ta v Pyšelích,“ pøipouští
Mascheková. Vzhledem k tomu, e stìhování není aktuální a došlo by k nìmu
nejdøíve za nìkolik mìsícù èi dokonce let,
je podle ní moné, e v tu dobu dìtí bude
ménì a kapacitu nebude tøeba øešit.
Tolik informace z médií. Obec Chocerady zatím oficiálnì ádnou informaci
o chystaném zámìru nedostala, ani nikdo se zástupci obce tento krok nekonzultoval. Pøitom stìhování by se zcela jistì neobešlo bez problémù napø. pøi
zaøazení nových dìtí do choceradské ZŠ
a MŠ vzhledem k ji dosti vysokým stavùm ákù ve tøídách a k naplnìné kapacitì MŠ.
starostka obce

ODBAHNÌNÍ A OPRAVA RYBNÍKA
Jak jsme vás ji informovali v èervnovém Zpravodaji, v kvìtnu byla obci pøiznána dotace z Operaèního programu
pro ivotní prostøedí ve výši 851 833 Kè
na opravu a odbahnìní návesního rybníka. Celou akci bude dodavatelsky provádìt firma Aquasys ze ïáru nad Sázavou, která se stala vítìzem výbìrového øízení. Práce by mìly být ukonèeny nejpozdìji do konce tohoto roku.
Dobu vypuštìní rybníka stanovila spolu
s dalšími omezujícími podmínkami ve
svém posudku Agentura pro ochranu pøí-

www.chocerady.cz

rody a krajiny: nádr musí být vypuštìna
mimo období rozmnoování obojivelníkù a hnízdìní ptákù tj. v období mezi 15.
srpnem a koncem øíjna.
V dubnu bylo zjištìno, e se v rybníce
vyskytují chránìné silnì ohroené škeble
rybnièní. Proto obec podala ádost o výjimku z ochranných podmínek tohoto
chránìného druhu. Správa CHKO Blaník
jako orgán místnì a vìcnì pøíslušný povolila odbahnìní provést za podmínky, e
obec zajistí pøed zapoèetím prací odborné pøenesení nalezených jedincù z rybní-

KULTURNÍ a
SPOLEÈENSKÉ AKCE
v listopadu a prosinci
Divadlo pro dìti
V sobotu 21. listopadu uvede divadlo
Nahoï pohádku pro dìti „Èerti z
Tojflštejna“. Pøedstavení se uskuteèní
od 17.00 hodin v sále sokolovny.
Zdobení vánoèního stromu
Obecní úøad vás srdeènì zve na
setkání pod vánoèním stromem v
sobotu 28. listopadu v 15.00 hod.
pøed kostelem Nanebevzetí Panny
Marie v Choceradech.
Mikulášská besídka
Obecní úøad zve všechny dìti v pátek
4. prosince v 17.00 hod. do sálu
sokolovny na Mikulášskou besídku.
Adventní koncert
s duchovním slovem se uskuteèní v
kostele Nanebevzetí Panny Marie v
nedìli 13. prosince od 16.30 hod.
Vystoupí esový orchestr Brass Five
pod vedením Jana Pohoøalého.
Divadelní pøedstavení
OVJ Komenský zve na premiéru
divadelní hry Jar. Beneše „Rùe z
Argentiny“ v sobotu 19. prosince od
19.30 hod. v sále sokolovny.
Podrobnìjší informace ke všem akcím
budou zveøejnìny na plakátech.

ka tak, aby nedošlo k jejich úhynu.
Rybník bude odbahnìn v celé ploše,
jen stávající dno podél zdí se ponechá v
pùvodním stavu, aby nedošlo k porušení
základù zdiva. Dále bude provedena celková oprava zdí, opravovaná místa se
znovu vyplní lomovým kamenem. Vzhledem k velmi pøíznivým hodnotám zjištìným chemickou analýzou u odebraných
vzorkù sedimentù mùe být bahno z rybníka uloeno na zemìdìlskou pùdu.
Klára Rùièková
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informace
Obec u má svou zásahovou jednotku
Úspìchem lze nazvat fakt, e po témìø
roèním snaení má naše obec zøízenu
svou zásahovou jednotku. Po peripetiích
úøedního šimla byla k mìsíci záøí 2009 oficiálnì zprovoznìna jednotka sboru dobrovolných hasièù poární ochrany, JPO
V Chocerady - Samechov. Ta má za úkol
zajišovat poární ochranu obce a další
úkony v mimoøádných situacích, jakými
jsou povodeò, vìtrná smrš a podobnì.
Pouhý týden poté, co byl uveden do chodu SMS systém vyhlašování poplachu,
který zajišuje upozornìní èlenù zásahové jednotky o vzniklém poáru, byl tento
systém provìøen ostrým poplachem. V sobotu, 3. øíjna byl oznámen poár lesního
porostu za Komorním Hrádkem. Operaèní støedisko HZS Kolín povolalo na místo
jednotku HZS Benešov a SDH Samechov. Snaha zøídit zásahovou jednotku obce
mìla tedy smysl. Podìkování patøí Obecnímu úøadu v Choceradech a panu Zdeò-

ku Bednáøovi, veliteli benešovské stanice
za úsilí, které vìnovali zajištìní všech potøebných krokù pro zøízení JSDHO.
Váení spoluobèané, v pøípadì poárù
i jiných mimoøádných situací je nejvìtším
nepøítelem èas. Proto Vás ádám, zadejte si do svých mobilních telefonù jednotlivá èísla èlenù zásahové jednotky obce.
Vèasným voláním mùete pomoci nejvíce.
Michal Èálek
Ladislav Svoboda
Miroslav Šusta
Karel Nekvasil
Martin Kùrka
Petr Šimek
Zdenìk Šarbach
Vladimír Hakl

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

Martin Kùrka
starosta SDH Samechov

HASIÈSKÝ DEN
V SAMECHOVÌ

Byla sobota, 22. srpna 2009 a my se
probudili do deštivého rána pøedposledního prázdninového víkendu. Øeklo by
se, nic zvláštního. Jene právì tehdy mìl
probìhnout hasièský den plný soutìí a
zábavy. Kdo by se radoval, kdy mu dlouhé týdny pøíprav kazí neustávající déš.
Pøesto se louka za Samechovem zaèíná
plnit stánky a stanovišti soutìních disciplín. Samechovští hasièi pøipravují svùj
den a vìøí, e poèasí se umoudøí.
pokraèování na další stranì

Ze ivota øímskokatolické mnichovické farnosti
Milí obèané Chocerad a okolí. Od 1.
7. 2009 patøí Chocerady, Ondøejov a
okolní obce do mnichovické farnosti.
Pøedstavuji se vám jako faráø celé této
rozšíøené mnichovické farnosti. Ještì
mám na starost hrusickou farnost, která má èasem také splynout s farností
mnichovickou.
Podle choceradské kroniky na obci to
není poprvé, kdy Chocerady patøí k Mnichovicím. Já sám jsem sem dojídìl v dobì nemoci P. Heømana Keymara od 1. 12.
2002 do 30. 9. 2004, kdy pak byl po jeho
smrti ustanoven duchovním správcem P.
M. Vanìèek. Ten ze zdravotních dùvodù
nyní rezignoval na svou funkci a je jen výpomocným duchovním.
Vzpomínám rád na hodiny náboenství ve škole, potom také na faøe brzy ráno, ve ¾ na 7 h. Rád bych se i nyní setkával s dìtmi, které zde ijí, a u pøi nábo-
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enství nebo pøi mši svaté v kostele.
Nemohu být souèasnì na více místech,
proto je zde mše svatá s nedìlní platností ji v sobotu v 16,30 hod. Po ní mùe být mini náboenství, tj. 5 min. s dìtmi nebo i déle, podle zájmu. Rád bych poznal i rodièe dìtí. I s nimi by mohlo být nìkdy setkání tøeba na faøe. Jsem tu pro
všechny kategorie i pro seniory. Rád
bych vytvoøil klub seniorù, scházejících
se na faøe a ještì lépe také v kostele.
Kdy lidi spojuje modlitba, je to nejlepší a
nejpevnìjší spojení. Modlitba je jako cement i v rodinách. Rodina, která se modlí, drí pevnì pohromadì. Pøijïte, prosím, sami s návrhem, kdy bychom se mohli setkat èi setkávat, jistì podle mých èasových moností.
Na vývìsce u kostela máte zprávy z toho, co se dìje ve farnosti. Pro pøiblíení
zaèínajících aktivit kolem kostela pøipojuji

tabulku mší svatých s nedìlní platností a
hodiny náboenství ve farnosti.
Všechny vás zdraví a tìší se na vás
P. Ivan Kudláèek,
faráø mnichovicko-hrusické farnosti

www.chocerady.cz

informace
HASIÈSKÝ DEN V SAMECHOVÌ
pokraèování
„Jedenáctá rozhodne“.
V pùl dvanácté je jasno. Bohuel však
ne na obloze. Poèasí je dnes zkrátka proti. Hasièský den se pøesouvá na nedìli.
Aè v odpoledních hodinách déš ustává,
promoklá tráva neumoòuje hladký prùbìh akce. Pøesto se na louku zaèínají
scházet lidé. Místní i pøespolní pøicházejí
obhlédnout situaci. Stánky, aparatura, disciplíny, to vše tu musí poèkat do zítra a samo se to pøece neohlídá. Je rozhodnuto.
Domù se dnes nepùjde. Dìtem se toèí limonáda, pro dospìlé je pøipraveno pivo.
Gril se rozhoøí a zavoní masnou vùní. V
Samechovì zaèíná „dvoudenní hasièský
den“.
Nedìlní ráno je o poznání veselejší.
Slunce vystoupilo nad støechy domù a zaèíná vysoušet zmáèenou trávu. Všechno
se dává do pohybu. Poopravit stanovištì,
doplnit zásoby, poslední pokyny poøadatelù a mùe se zaèít. Jene, pøijde vùbec
nìkdo? Je 13:00 a na pøipravené parkovištì pøijídìjí první auta s návštìvníky.
Tak všichni na svá místa, zaèínáme.
Osm soutìních disciplín, ladìných více, èi ménì na hasièskou notu, se pomalu
plní dìtmi. Skáèe se v pytli, hasí se nebezpeèný plamen, spojují a rozpojují se
hadice, sestøelují se terèe, vyrùstá a zase

mizí èarodìjnická hranice. Smích a hlahol
dìtí i jejich rodièù zní od stánkù s obèerstvením i s odmìnami. Je krásnì a slunce
pálí, jakoby nám chtìlo vynahradit svou
vèerejší absenci. Chce to nìjaké osvìení. Proè ne, máme pøeci svùj déš. Lafeta
hasièského vozu zamíøí k nebi a spustí
sprchu. Maminky chodí po louce a sbírají
trièka a èepice svých potomkù. Ti u dávno bìhají pod padající vodou.

Èas kvapí a vrchol dne se blíí. Nad hlavami pøítomných se odehrává ukázka leteckých modelù v podání Ondry a Miloše
Havlových. V tom se na poli opodál rozhoøí „èervený kohout“. „ Zavolejte nìkdo
hasièe “, vykøikne kdosi z houfu lidí. Ale ti
u pøece jedou. Rozvinou se hadice a voda nekompromisnì hubí jeden plamen za
druhým. Je uhašeno. Ukázka poárního

útoku probìhla podle plánu. Hasièský
den se chýlí ke konci.
Na šedesát dìtí odjídí pomalu domù.
V rukou si nesou zaslouenou odmìnu v
podobì sladkých balíèkù. Zaèíná se s úklidem. Mizí stanovištì soutìí i ostatní propriety. Jen u stánku s obèerstvením je ještì ivo. Lidé se baví dál. Pití je ještì dost a
pøed námi nedìlní veèer. Není kam spìchat. A co hasièi? Posedí s ostatními. Zaslouí si to. Mají za sebou nároèný, dvoudenní hasièský den.
Èlenové SDH v Samechovì dìkují
všem dobrovolníkùm, kteøí se podíleli na
prùbìhu celého dne, Obecnímu úøadu v
Choceradech za spoluorganizaci akce, firmì Danone a.s. a Ferrero Èeská s.r.o. za
sponzorské dary.
Martin Kùrka
starosta SDH Samechov

Prodej palivového døeva
lesní hospodáø obce Ing. Pacovský

mobil 602395410

Významná ivotní jubilea záøí, øíjen 2009
Se souhlasem jubilantù uvádíme významná ivotní
výroèí našich spoluobèanù
Záøí 2009

Kabátová Helena, Chocerady
áková Marie, Komorní Hrádek
Javùrek Miloslav, Vestec
Nebeská Jindøiška, Chocerady
Kocábek František, Chocerady

60 let
65 let
65 let
60 let
65 let

Øíjen 2009

Cinka Ludvík, Samechov
Bláhová Vlasta, Chocerady
Jursa Ivan, Vlkovec
Jirsová Helena, Chocerady
Novák Josef, Samechov

75 let
70 let
65 let
60 let
65 let

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

www.chocerady.cz
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informace
POU BUDE
Kdy se øekne slovo pou, kadému vytane myšlenka a vzpomínka zpravidla
spojená s dìtstvím, kterému tato událost
pøinášela vdy nejvíce nadšení. Vybaví
se den, èi spíše týden naplnìný záitky
spojenými s mnostvím atrakcí v podání
koèovných komediantù s kolotoèi, houpaèkami, støelnicemi, autodromy a dalšími mechanickými, èasto krkolomnými prostøedky, stánky s nepøeberným mnostvím nejrozmanitìjších cetek a spoustou
lákavých, ale vìtšinou nepotøebných a neuiteèných vìcí, stánky s obèerstvením a
hlavnì sladkostmi s nejrozmanitìjšími
chutìmi, kterým neodolal snad nikdo.
Rodièe si vybaví ještì nìco navíc. Dìti
po celý týden ztracené v prostoru pouti s
marným jejich nahánìním domù. A také
své dìtství, kdy takových atrakcí nebylo.
Ti ještì starší si vzpomenou mimo toto
všechno na konec onoho vyèerpávajícího
týdne, který vrcholil zpravidla o víkendu. A
kdy poèasí pøálo, vyšli snad všichni, u
nás na venkovì v doprovodu celých rodin
a veškerého pøíbuzenstva, které se k takové pøíleitosti sjelo, aby se ukázali, s jinými potkali èi setkali, popovídali a zkrátka
se uili. Doprovodným programem bylo
tradièní sportovní odpoledne na høišti,
kde se odehrálo atraktivní utkání s charakterem ryze zábavným, v sobotu veèerní taneèní zábava, tìšící se takové pøízni,
e se všichni nevešli. Nedìle pak bývala
ve znamení noblesních procházek pøed
výjimeènì hostinným obìdem a u doma
anebo v restauraci, která praskala ve
švech a kde host støídal hosta. Vše spojené s nebývalým veselím, které konèilo
únavou ze všeho toho nahuštìného dìní,
ale pøesto s vidinou a tìšením se na pou
napøesrok. Ti nejstarší mohou pamatovat
ještì poutì s lidmi vystrojenými v krojích a
stánky místních spolkù.

BRAMBORÁK V
CHOCERADECH
Na fotbalovém høišti probìhl 26.záøí
8.roèník klání o nejlepší bramborák. V
podstatì ustálení soutìící pøinesli kolem
dvaceti vzorkù. Usmaenou cmundu hodnotila mezinárodní porota, protoe v ní byli Anglièan a Amerièan a Èeši. V podstatì,
kdo chtìl. Ne snad, e by cizinci pøijeli z
domoviny právì kvùli tomu. Jen sešli z Komorního Hrádku, kde právì pracují. Kromì Choceraïákù pøijeli na akci i Kladeòáci a Roztoèáci.
Kvalita bramborákù byla rùznorodá.
Ale kadý má svùj mlsný jazýèek a jednotlivé vzorky byly po zásluze bodovì ohodnoceny.
V obou kategoriích, bramborák klasický a s uzeninou, zvítìzila Milena Štollová,
loòská vítìzka. Na dalších místech se motali Jarda Mlèoušek, Josef Proskovec, Buovi, autor tohoto povídání a ten a ta a vùbec. Kadý dostal podìkování za úèast
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Historicky dáno je pou událostí, která
jako svátek církevní je uctìním dne vysvìcení místního kostela, pøípadnì dne
svátku jeho patrona èi procesím - poutí k
památnému místu. Spojena s doprovodem komediantù, kejklíøù a klaunù se postupem èasu stala událostí, která se od
pùvodního zvyku mnohde pøesunula k
události popsané výše. V Choceradech je
tomu 15. srpna a slavnost se koná poslední nedìli, resp. víkend pøed tímto datem. Tolik pro oivení pamìti a informaci
tìm, kteøí pamatovat nemohou.
Po letitém vzpomínání a nostalgii nad
zánikem této tradice v letech sedmdesátých století ji minulého a po dlouhých diskusích a neuskuteènìných snahách o
vzkøíšení pouti v Choceradech pøišla hrstka nadšencù s myšlenkou oprášit tyto snahy a pokusit se tradici oivit. Z mnoha historií ovìøených, ale i zcela nových nápadù se z oné tradice po nìkolika diskusích
uskrovnilo a pøiklonilo svìøit konání kam
jinam ne k prostoru hotelu Ostende, kam
se pou pùvodnì z návsi pøestìhovala a
kde bývávalo naposledy tìištì tohoto klání. I pøes ponìkud rozpaèitý poèátek, jaké
a jak vìci zaøídit, se noví nájemníci hotelu
akce chopili a pou v sobotu pøipadlou na
15. srpna uspoøádali. Atrakcí nebylo mnoho, dìti se ale mohly tìšit malým kolotoèem, nafouknutým velehradem s klouzací drahou èi trampolínou. Stánky se nakood strejdy Cmundy a dárek.
Ale o poøadí v podstatì ani nejde. Hlavnì, e se lidi sejdou a stráví spolu pøíjemný èas. A e by se nás sešlo víc? To snad
po zkušenostech z osmi roèníkù ani nehrozí.
CMUNDÌ ZDAR
Jiøí Cinkeis

RODINNÉ CENTRUM
SLUNÍÈKO
Jsme moc rádi, e maminky s dìtmi se
po prázdninách opìt v hojném poètu scházejí v hernì. Návštìvní doba herny se od
záøí rozšíøila o støedeèní dopoledne, take
nyní mùete u nás strávit pøíjemné dopoledne se svými dìtmi kadé úterý, støedu a
ètvrtek od 8.00 do 11.30 hodin.
Chtìli bychom podìkovat všem, kteøí
darovali centru hraèky a výtvarné pomùcky!
Martina Kamelská

nec zúèastnily ètyøi a domnívám se, e
zlevnìné kavalierovské sklo, drobné pøedmìty, obrázky a vyøezávané motivy, kvìtinka i drobná biuterie pøilákaly té dospìlé, kteøí i pøes bohuel pozdní a tak trochu zanedbanou propagaci dne pøece jen
vyšli. Letní stánek s obèerstvením doplnìný o nezbytný prodej laskomin také nechybìl. O odpolední èi spíše podveèerní
program na volné ploše pod Ostendem
se postaral Sokol, který se svým novì zaloeným taneèním souborem pøedvedl
ukázku country tancù a jak u se stává novodobou tradicí, vystoupily zde i maoretky Smetanky. Veèer se na stejné scénì konal koncert skupiny ve stylu Revival, která
prosytila atmosféru na bøehu øeky podmanivými melodiemi a písnìmi Bryana
Adamse a Beatles a roztanèila nìkolik desítek posluchaèù. Laserová show v podobì barevných svìtel brouzdajících po ploše a okolní zeleni byla skvìlým doplòkem
pøíjemného veèera pod Ostendem. Škoda, e skupina následující nemìla dosti
svých posluchaèù, a tak noèní koncert nesplnil oèekávání.
Pou byla. Skromná, ale pøece. Vynechme nedostatky a nedorozumìní a
spíše podìkujme všem, kteøí pøispìli nìjakým dílem a pøišli. Zejména pak hotelu Ostende, který nesl hlavní tíhu a hostil bezúplatnì zmínìné atrakce. Zároveò si pøejme, aby øeknìme „nultý roèník“ oivené
choceradské pouti byl inspirací a motivací k obnovení této tradice, jak jí náleí.
Ivo Koøínek

První výjezd dobrovolných
hasièù v Samechovì
Parta zapálených nadšencù v Samechovì ve volném èase opravila a zprovoznila staré nepojízdné hasièské auto.
Byla to dlouhá záleitost.
Pak pøišly na øadu organizaèní vìci, které také nebyly právì jednoduché. Nyní je
samechovská jednotka dobøe materiálnì
vybavená a nedávno byla zaøazena do kolínského operativního záchranného systému.
A v sobotu 3. øíjna došlo k jejich historicky prvnímu oficiálnímu výjezdu. V lese za
Komorním Hrádkem si nìkdo nezodpovìdný rozdìlal oheò a samozøejmì ho neuhasil. Pøišlo se na to náhodou.
Po ohlášení o zásah po 7 minutách samechovští dobrovolní hasièi vyjeli a oheò
zlikvidovali.
Díky jim. Za všechno.
Jiøí Cinkeis
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TOULKY PO OKOLÍ CHOCERAD
Ti, kdo navštívili v sobotu 12. záøí pøi pøíleitosti Dne evropského dìdictví Komorní Hrádek, mohli si také prohlédnout místo, kde stával pøedchùdce dnešního zámku - Hrádek zvaný podle jednoho z majitelù Èejchanùv. Na rozdíl od zámku je Èejchanùv Hrádek celoroènì volnì pøístupný veøejnosti, take pokud jste se sem nevypravili zmínìnou sobotu, mùete tak
uèinit kdykoliv jindy.
Na Èejchanov sice nevede ádná znaèená turistická cesta, ale dostanete se k
nìmu pomìrnì snadno, vydáte-li se z
Chocerad stezkou nad tratí smìrem do
Hvìzdonic. Podél potoka, který hlubokou
roklí pøitéká do øeky Sázavy a vytváøí ostroh, na nìm Hrádek stával, vystoupáte
pìšinou vzhùru a k èistièce odpadních
vod pod vojenským areálem. Na plošinì

naproti èistièce, v místì bývalého hospodáøského pøedhradí, naleznete nedávno
instalovanou informaèní tabuli s historickými údaji o Èejchanovì, se situaèním náèrtem a rekonstrukcí celkové podoby hradu. Z hradu samotného se zachovalo velmi málo: nepatrné zbytky zdiva opevnìní
a vstupní vìe do pøedhradí. V terénu je
ale stále velmi dobøe patrná poloha hradu
a prvky vnìjšího opevnìní - pøíkop a valy.
Zánik Èejchanova je tìsnì spjat s osudy nedalekého hradu Dubá. Obou tìchto
hradù se na samém sklonku 14. století
zmocnili loupeiví rytíøi Jan Zúl z Ostøedka a jeho otec Mikuláš Zúl. Ti se svými pomocníky podnikali loupené výpravy do širokého okolí. Proto sem roku 1404 vyslal
král Václav IV. vojsko, které mìlo øádìní
lapkù uèinit pøítr. Mikuláš na Èejchanovì

Chocerady v minulosti a v pøítomnosti
F. Pobuda - èást 4.

Byla to i pìšina zv. Hrádecká, která hlavnì pøièinìním a organisací sousedních
Hvìzdonic a spoleèným nákladem obcí
školní obce choceradské spojila Hvìzdonice a Chocerady opravdu šastnì. Tato
pohodlná stezka, bezprostøednì prostupující skály a park pøíkrého svahu pod Komorním Hrádkem, otevírá krásné pohledy
do údolí a umonila pøiškolení Hvìzdonic
k Choceradùm (od 1. ledna 1929). Vydání
s výstavbou èinilo 18.000 Kè.
Kdy byl obci zachován poštovní a telegrafní úøad, rozšíøený zatím o spojení telefonické, usneslo se obecní zastupitelstvo, aby byl za 80.000 Kè koupen dùm
èp. 100, v nìm vedle úøedních místností
a bytu poštmistrova jest i záloní a spoøitelní spolek a byt pro svobodného uèitele.
Povinnosti obce jsou dobøe vystieny
èísly obecního rozpoètu v pìtiletí 19201924. Obecní pøíjmy v roce 1920 èinily
6.907 Kè, vydání 6.288 Kè, v letech následujících 19.339 a 16.339 Kè, 25.674 a
23.884 Kè, 42.019 a 40.488 Kè, v roce
1924 pak bylo 145.510 Kè pøíjmu pøi
145.463 Kè vydání.
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Podle úøedních sèítání mìly Chocerady:
roku 1891 96 domù a 797 obyvatelù,
roku 1900 100 domù a 709 obyvatelù,
roku 1910 112 domù a 557 obyvatelù,
(268 m., 289 en),
roku 1921 134 domù a 658 obyvatelù,
roku 1930 mají na 150 domù.
Podle zamìstnání bylo obyvatelstvo
obce v roce 1921 rozdìleno takto:
v domácnosti zamìstnáno 165
dìlníkù
118
øemeslníkù
102
rolníkù
29
úøedníkù
23
obchodníkù
22
soukromníkù
18
pensistù
12
bez zamìstnání 10
studenti
2
Podle národností bylo zde 651 Èechù,
4 Nìmci, 2 idé a 1 Francouz, podle náboenské pøíslušnosti 606 øímských katolíkù, 23 bez vyznání, 13 èeskoslovenských, 9 èeskobratrských a 9 izraelitù. Z
úhrnného poètu 658 obyvatelù bylo 232

a Jan na Dubé byli obleeni a po dobytí
hradù je i jejich spoleèníky èekal rozsudek smrti. Znièený Èejchanov u nikdy nebyl obnoven, nový hrad Veselé, pozdìji
pøejmenovaný na Komorní Hrádek a pøestavìný na zámek, byl zaloen výše na
høebeni nad zøíceninou.
Zmínìný sousední hrad Dubá, nazývaný také Stará Dubá, pøestoe byl pøi obléhání lapkù také dosti poškozen, pøeil Èejchanov ještì o nìkolik desetiletí. Definitivnì zpustl po obléhání a dobytí královským vojskem v dobì domácí války za krále Jiøího z Podìbrad. Ve své dobì patøil k
nejhonosnìjším šlechtickým sídlùm v Èechách, do dneška z nìj ale bohuel mnoho nezùstalo. Dochovaly se jen malé zbytky zdiva palácových objektù, kaple a hradeb.
Zajímavé historické stopy najdeme také pod hradem na pobøení louce, kde stávala osada Odranec. Dodnes ji pøipomínají zbytky hradeb, jimi byla obehnána,
a trosky mohutné vìe s bránou. V tìsné
blízkosti brány dnes protíná areál mìsteèka eleznièní tra, take torzo brány je
dobøe viditelné i z vlaku. S hradem vypínajícím se vysoko nad osadou na skalnatém ostrohu byla osada spojena opevnìním, dosud také dobøe patrným.
Stejnì jako k Èejchanovu, ani k Dubé
nevede turistická cesta. Pøístup ke hradu,
pokud se nevydáte pøímo od potoka
pøíkrým svahem podél zbytku hradeb, je
stejnì jako kdysi nejpohodlnìjší po výšinì lesní cestou od jihozápadu od osady
Dubsko.
Klára Rùièková
muù, 269 en, 79 chlapcù a 78
dìvèat.
O volbách do Národního shromádìní
15. listopadu 1925 volilo ze 400 oprávnìných volièù 356; 7 lístkù bylo neplatných.
Do poslanecké snìmovny (v závorce senát) se dostali: èeskoslovenští socialisté
97 (87), národní demokraté 58 (54), lidovci 55 (53), politiètí ivnostníci 51 (46), republikáni 46 (42), komunisté 38 (34), sociální demokraté 2 (1), agrárníci Práškovi 2
(0), národní strana práce 0 (1). Další volby nepøinesly valných zmìn a pøesunù,
take pomìr zùstal pøiblinì stejný.
Pro volby do obce 16. øíjna 1927 bylo ve
volièských seznamech zapsáno 419 volièù, z toho 207 muù a 212 en. Dvacátý
šestý rok dovršilo 380 volièù (185 muù,
195 en). K volbì se dostavilo 391 volièù
a odevzdalo 389 platných hlasovacích lístkù. Volební èíslo bylo 25.
Dostali:
èeskoslov. nár. socialisté (kand. list. 1) 125 hlasù, 5 mandátù
komunisté (2) - 57 hlasù, 2 mandáty
národní demokraté (3) - 60 hlasù, 2 mandáty
lidovci (4) - 50 hlasù, 2 mandáty
ivnostníci (5) - 39 hlasù, 2 mandáty
republikáni (6) - 27 hlasù, 1 mandát
skupina Boh. Beneše (7) - 31 hlasù, 1
mandát.
pokraèování na stranì 6
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pokraèování ze strany 5
Ceník nejdùleitìjších pøedmìtù spotøeby v domácnosti v roce
1921 ( za i kg, u zemìdìlských plodin za 1q):
bílá mouka
8,- Kè
chlebová mouka
5,50 Kè
cukr
8,- Kè
káva
42,- Kè
sùl
1,80 Kè
rýe
9,- Kè
hovìzí maso
14,- Kè
vepøové maso
22,- Kè
skopové maso
7,- Kè
pšenice
400,- Kè
ito
380,- Kè

V dobì od 7. do 20. èervna 1926 bylo nákladem okresu provedeno zválcování èásti okresní silnice z Ondøejova k Choceradùm,
a to úsek od t. øeè. „ Pánovy cesty “ k choceradskému mostu,
1.990 m. Válec váil 140 q, mohl býti mimoøádnì zatíen 30 q.
Pracovní doba èinila 12 hodin dennì, prùmìrný denní výkon 180
m. Denní spotøeba hornoslezského uhlí èinila 3 q (po 50 Kè). Spotøebováno bylo 850 krychlových metrù štìrku po 52 Kè, 200
krychlových metrù písku po 12 Kè, s odvozem po 25 Kè, 250
krychlových metrù kalu a 170 hektolitrù vody dennì. Zamìstnáno
tu bylo 17 cestáøù s mìsíèním platem 320-600 Kè a denním pøíplatkem 20 Kè jednotlivci a 14 dìlníkù s platem 25 Kè dennì.
Podle statistiky domácího zvíøectva bylo dne 31. prosince 1925
ve vsi 34 koní, 214 kusù hovìzího dobytka, 100 koz, 91 kusù vepøového dobytka, 92 králíkù a 1383 drùbee.
Obecní zastupitelstvo, pamìtlivo povinnosti vysazování stromù na prázdných místech, zakoupilo v posledních pìti letech celkem 213 stromkù. Z obecních sadù se utrilo za ovoce kolem
5.000 Kè.
pokraèování v pøíštím èísle
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