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Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem a Vašim
blízkým příjemné prožití
svátků vánočních, mnoho
radosti ze setkání se svými nejbližšími u rozsvíceného stromečku, klid a
pohodu. Do nadcházejícího roku Vám přeji pevné zdraví, spoustu splněných přání, pohodový,
šastný a pokud možno i
veselý a úspěšný rok
2010.

Děkuji za spolupráci pí místostarostce, zaměstnancům obecního úřadu, zastupitelům, členům výborů a komisí, dobrovolným hasičům, všem vedoucím spolků a hlavně všem, kteří se obětavě ve svém volném čase podílejí na kulturně společenských akcích obce.
Eva Bubnová, starostka

ZDOBENÍ VÁNOÈNÍHO STROMU
Pøedvánoèní èas pøináší dnes místo
zklidnìní a rozjímání spíše shon a nervozitu, a tak je dobøe, e pøinesl k nám do
Chocerad aspoò chvilku sváteèní pohody
pøi v poøadí ji tøetím sousedském setkání
pod vánoèním stromem.
V sobotním dopoledni pøed první adventní nedìlí náves oila pøípravami na tuto milou akci. Stavìlo se a zdobilo a práce
rychle ubývala, protoe pomocníkù se do-

www.chocerady.cz

stavilo mnohem více ne loni nebo pøedloni. Atmosféra sice nebyla úplnì vánoèní
- trochu ji kazil naprostý nedostatek snìhu a vùbec jakékoliv pøipomínky zimy.
Cyklisté na kolech vesele projídìli návsí
a vyhøívali se stejnì jako my v teplých sluneèních paprscích. Odpoledne se ta
správná vánoèní nálada ale dostavila u
sama.
Pøed tøetí hodinou se zaèali lidé pomalu scházet. Vánoèní strom stál pøipraven,
odìn zatím pouze elektrickými svíèkami,
a dìti se hned pustily do zdobení. Ozdob,
které si pøinesly z domova spoleènì s
ozdùbkami vyrobenými ve škole a v MŠ,
se zdálo nezvládnutelnì mnoho, ale
všechny se nakonec na strom vešly.
Hned vedle vánoèního stromu Jeíškova
pošta shromaïovala dìtská pøání, aby
je posléze pošák odnesl, komu jinému,
ne Jeíškovi. Další zábavou pro dìti byla výroba voskových svíèek a vánoèních
dekorací z chvojí a jmelí a také zdobení

perníèkù.
V parèíku pod rybníkem èekala hlavnì
pro velké lákadla v podobì zlevnìného
skla ze sázavské sklárny, adventních vìncù a vánoèních ozdob, šperkù, v dalších
stáncích pak obèerstvení. Vánoèní atmosféru dotváøely koledy nesoucí se celým
prostorem návsi a také Betlém s jeslièkami, Marií a Josefem témìø v ivotní velikosti. A lidé se potkávali, zastavovali, povídali si a mnozí ani stánky prohlédnout nestaèili. Odpolední program oivily svým
spoleèným vystoupením velké a malé
pokraèování na stranì 2

1

informace
Zase nìco k dotacím...
Dne 19.11.2009 probìhla poslední
kontrola realizace projektu „Zateplení
základní školy v Choceradech“ ze strany Státního fondu ivotního prostøedí.
Pracovníci Státního fondu ivotního prostøedí neshledali ádné závady realizace jak fyzické tak dokladové. Mùeme tedy prohlásit, e ten nejvìtší díl prací máme za sebou a zbývá nám jen doplnit
veškeré dokumenty o energetický audit,
který zhodnotí, jak se dílo povedlo a zda
zateplení skuteènì splnilo poadované
parametry a který budeme podávat zhruba za rok po realizaci. Realizací projektu mìlo dojít ke sníení emisí CO2 o cca
165,09 t/rok a k úspoøe energie cca
1340 Gj/rok. Obci Chocerady byla poskytnuta na základì rozhodnutí ministra
ivotního prostøedí èástka 15,263 mil Kè
z evropských fondù Operaèního programu ivotního prostøedí a èástka 0,897
mil Kè ze Státního fondu ivotního prostøedí. Dále pak obec Chocerady obdrela na tuto akci dotaci ve výši 1,5 mil Kè
z Fondu ivotního prostøedí Støedoèeského kraje, která byla v listopadu také
dokladovì vyúètována. Touto cestou
bych chtìla velmi podìkovat panu Ing.
Arch. Petrovi Rùièkovi za bezplatný návrh realizace barevnosti fasády na škole
a plošné rozvrení kombinace barev.
O projektu „CZECH POINT, který byl

fyzicky i dokladovì dokonèen v prùbìhu
øíjna, jsme vás ji informovali. Na poèítaèové vybavení pracovního místa jsme
obdreli dotaci z Integrovaného operaèního programu Ministerstva vnitra ve výši 72.521 Kè, celkové náklady projektu
byly 85.319 Kè. Obèané si tedy ji mohou poádat o dokumenty jako výpis z
obchodního rejstøíku, trestního rejstøíku, listu vlastnictví apod. pøímo na obecním úøadì v Choceradech.
Další projekt, který byl realizován s pomocí dotace, byla „Oprava tøí sakrálních
staveb. Dotaci ve výši 243.587 Kè obdrela obec Chocerady ze Státního zemìdìlského intervenèního fondu Ministerstva zemìdìlství. Celkové náklady na
projekt byly 276 tis. Kè a v rámci projektu došlo k zrestaurování zvonièky na
návsi ve Vestci, zvonièky a køíku v Horním Vlkovci. Zrestaurování všech tøí objektù se skuteènì podaøilo, a pokud hledáte cíl k procházce, mùete své kroky
nasmìrovat k tìmto místním památkám.
V prùbìhu listopadu byly podány tøi ádosti o dotace a to na projekty:
1. Dobudování kanalizace a vybudování nové èistírny odpadních vod v Choceradech. ádost o dotaèní prostøedky
ve výši 54 mil Kè byla podána ke Státnímu fondu ivotního prostøedí z Operaè-

ZDOBENÍ VÁNOÈNÍHO STROMU
pokraèování ze strany 1

maoretky Smetanky, o vánoèní koledy ivì zpívané se postaral pìvecký soubor
ZŠ.
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Se setmìním pøišlo vyvrcholení celého
odpoledne - nazdobený vánoèní strom
byl slavnostnì rozsvícen a pod ním zaznìla krásnì sólovì pøedzpívaná koleda
„Štìstí, zdraví, pokoj svatý“, ke které se
mohli a mìli pøidat všichni pøítomní. Spoleèný zpìv nám ale moc nešel, vypadalo
to skoro, e nikdo nechce projev malé zpìvaèky rušit. A jaké bylo letošní pøekvapení
na závìr? K potemnìlému nebi vzlétly
„balóny štìstí“ - malá svìtélka nesoucí
malá i velká pøání. Ké by se pøání vyslovená nahlas pøi vzletu onìch svìtýlek i ta,
která byla jen v duchu myšlena, vyplnila.
A ké bychom se za rok zase všichni ve
zdraví sešli a uili si spoleèné zastavení v
pøedvánoèním èase.
Klára Rùièková

ního programu ivotního prostøedí.
2. ádost o dotaèní prostøedky ve výši
1.142 tis na projekt „Replika sochy sv.
Jana Nepomuckého“ byla podána na
Fond obnovy kulturních památek Støedoèeského kraje.
Socha sv. Jana Nepomuckého v Choceradech vznikla podle zápisu v Choceradské kronice v dílnì Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa. Byla umístìna pøed domem è. 24 v Choceradech. Zde byla vystavena negativním povìtrnostním vlivùm. V souèasné dobì je na pùvodním
místì pouze sokl a socha se nachází v
dílnì ak. sochaøe Daniela Talavery.
Vlastní sochaøské dílo zobrazuje svìtce
v druhém nejrozšíøenìjším ikonografickém pojetí obleèení kanovníka v pokleku, kdy jeho atributy nesou andílci, v
tomto pøípadì pravý drí krucifix a levý
rozevøenou knihu. Svatý Jan kleèí na
shluku oblakù, hlavu má pootoèenou doleva a je bez biretu.
Výtvarným materiálem celého pomníku je èervený arkotický pískovec tìený
v okolí Nuèic u Kostelce nad Èernými Lesy. Význam památky spoèívá v jejím autorství i jedineènosti umístìní mimo známá místa jako je napø. Karlùv most
apod. Socha sv. Jana Nepomuckého byla v roce 2005 zakonzervována. Obec
má v úmyslu nechat vyrobit repliku sochy dle pùvodního provedení.
3. Na „Úpravu veøejného prostranství
- náves obce chocerady I. Etapa“ bylo
poádáno o dataci u Støedoèeského kraje z Fondu rozvoje obcí a mìst ve výši
3.980 tis. Kè. V rámci projektu dojde ke
zlepšení stavu chodníkù v bezprostøední blízkosti rybníka pøed kostelem Nanebevzetí pany Marie, k doplnìní lavièek a
odpadkových košù, k modernizaci autobusové zastávky, dojde k osázení návsi
zelení a k výmìnì vývìsních tabulí.
Petra Jeništová, místostarostka

Podìkování
Na konci letošního roku bilancujeme,
co se za poslední léta v obci událo. Konkrétnì v naší ulici U Køíku. Pøibyla zde kanalizace a asfaltová cesta. Hezký pohled
je na opravenou školu, pracuje se na údrbì rybníka, pøed poštou je zvelebený park
a také je opraven eleznièní pøejezd pøes
tra. Poøádají se akce pro seniory, jsou
zde programy pro dìti. Dobøe funguje i
zdravotní péèe ve zdravotním støedisku.
V lékárnì pracuje Mgr. Zíková, která je
ochotná a vstøícná ke svým zákazníkùm.
Ještì jsem chtìla podotknout, e si
ráda ètu Choceradský zpravodaj, obzvláštì èlánky p. Ivo Koøínka. Velmi mne
mrzí, e jsem zajisté nevzpomnìla na
všechno.
Závìrem pøeji zastupitelstvu obecního
úøadu do nového roku hodnì štìstí, zdraví a mnoho úspìchù v další práci.
Vlasta Bláhová
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informace
Pro všechny fanoušky
maoretek
U jsme se Vám dlouho neozvaly, a proto jsme se rozhodly, e to rychle napravíme.
Zaèal podzim, a s tím i nová soutìní sezóna, kde nesmí chybìt ádná maoretková skupina, tudí ani choceradské Smetanky.
Jako první soutì, které jsme se zúèastnily, nesla název: O pohár lanškrounské koruny. Své umìní jsme pøedvedly se
seniorkami se skladbou Wizard in winter,
kde jsme se nejen díky velké píli umístily
na 2. místì, co je náš doposud nejlepší
výsledek.
Další se na seznamu soutìí objevil Daèický pohár, aneb kde vznikla kostka cukru. Zde se pøedvedly jak seniorky, tak také novì nacvièené skladby juniorek a miniformace. V Daèicích pro zmìnu zabodovaly juniorky, které se umístily na 6. místì.
V bøeznu nás èeká ještì další soutì, a
to v Hulínì, o které Vás budeme informovat pøíštì. Maoretky ale nevystupují jen
na soutìích, nýbr i pøi rùzných akcích
poøádaných Chocerady, èi napøíklad Kostelcem nad Èernými lesy.
V Choceradech se jednalo o vystoupení pøi rozsvícení vánoèního stromeèku.
Pro tuto akci se vymyslela speciální sestava, kde diváci mohli vidìt seniorky, juniorky a kadetky vystupovat spoleènì. Chtìly bychom všem divákùm, kteøí finanènì
pøispìli do spoleèné kasièky choceradských fotbalistù - dorostencù a maoretek

podìkovat. Byla vybrána neuvìøitelná
èástka 12 000 korun, která byla spravedlivì rozdìlena. Dìkujeme.
O malé zpestøení a nevšední vystoupení se zaslouila pìtice èertic, které se
svou skladbou vystoupily na Mikulášské
besídce. Dìti si do pekla neodnesly, zato
pomohly Mikulášovi rozdávat dáreèky.
Dále jsme byly také pozvány do Kostelce, kde se konal kadoroèní ples. Seniorky vystoupily s ji zmiòovanou skladbou
Wizard in winter.
Jak sami vidíte, na našem programu toho máme opravdu hodnì, take nezahálíme a tvrdì pracujeme. Výsledky jsou proto - myslím, e i zaslouenì - lepší a lepší.
Brzy se Vám opìt ozveme.
Vaše maoretky Smetanky
Adéla Fantysová

Zprávièky z rodinného
centra
Máte malé miminko a ostýcháte se
pøijít do centra, protoe si myslíte, e s
tak malým dítìtem tam nemáte co dìlat? Nebojte se a pøijïte! I pro vás bylo
centrum zøízeno. Nejde tady jen o to, aby
si dìti pohrály, mùete pøijít i kvùli sobì,
pokud se chcete seznámit s ostatními maminkami, popovídat si a nebýt doma s dìátkem samy.
V srpnovém Zpravodaji jsme vás informovali o zamýšleném rozšíøení èinnosti
Rodinného centra, s potìšením teï mùeme konstatovat, e výtvarný krouek i cvièení se dobøe ujaly a je o nì mezi rodièi
velký zájem.
Výtvarný krouek navštìvují dìti od 2

let a do vìku témìø školního a kadý ètvrtek od 16 do 17 hodin spoleènì s maminkami v hernì malují a tvoøí. Krouek sice
zaèíná v 16 hodin, ale herna je otevøena
obvykle ji o hodinu døíve, aby si dìti mohly pøed výtvarnièením trochu pohrát. Cvièení muselo kvùli úpravám školní tìlocvièny poèkat a do druhé pùlky øíjna, ale
nyní u také probíhá pravidelnì - kadé
úterý od 16 do 16.45 hodin, maminky i tatínkové si s dìtmi hrají a cvièí a dìti jsou
spokojené a tìší se.
Pokud by se našli ještì další zájemci, a
to zejména o cvièení, nebo zde není kapacita tak omezena jako v hernì, mohou
se ještì pøihlásit na tel. 728 467 652 (Rodinné centrum - M. Kamelská).

Významná ivotní jubilea listopad, prosinec 2009
Se souhlasem jubilantù uvádíme významná ivotní
výroèí našich spoluobèanù
Listopad 2009

Hýbner Karel, Samechov
Herbstová Marie, Komorní Hrádek
Bláha Jiøí, Chocerady
Jeèmínková Marie, Chocerady

75 let
75 let
75 let
80 let

Noví obèánci obce Chocerady
Èábelková Natálie, Vestec
Hofman David,Chocerady
Linhart Lukáš, Vlkovec
Miltnerová Zuzana, Komorní Hrádek
Provazník Pavel, Vestec
Provazníková Markéta, Vestec
Smetanová Dorota, Chocerady

Prosinec 2009

Josef Bohdan, Komorní Hrádek
Procházková Olga, Chocerady
Pecinovský Jiøí, Chocerady
Szuczová Juliana, Vlkovec
Slavíková Antonie, Vestec

80 let
60 let
60 let
85 let
90 let

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

www.chocerady.cz

Všem novým obèánkùm naší obce
pøejeme šastný vstup do ivota.
Slavnostní vítání se uskuteènilo
12. 11. 2009 v sále Lesovny
na Komorním Hrádku.
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informace
PO CHOCERADSKÝCH
ZAJÍMAVOSTECH
Jestlie jsme se pøi minulých procházkách Chocerady zastavili u jejich stìejních dominant a bývalých statkù a hospodáøství, které charakterizují nejvíce ráz obce, nemìli bychom zapomenout projít se
dále od návsi a pozastavit se na místech
a u staveb, které patøí neodmyslitelnì té
naší obci a nejblišímu okolí.
Psát o mlýnu bylo by jistì nošením døíví
do lesa. Proto jen v úplné krátkosti. Tak jako všude jinde patøí k onìm dominantním
stavbám, ale pøec pohled na ten náš z vyhlídky na stezce od Hvìzdonic je doslova
nádherný. Mlýn nese jméno Vávrù a snad
opravdu kadý ví, k jaké proslavené dy-

nastii patøí, resp. patøil, protoe poslední z
majitelù tohoto rodu jej pøed nedávnem
prodal. Potìšitelné je, e nový majitel obnovil chod turbíny, a i kdy mlýn není mlýnem, oivil dlouhý spánek strojovny a pøispívá dnes alespoò k výrobì energie. Ménì potìšitelná je ta skuteènost, e nový
jez pøi nìm, který nahradil pùvodní z roku
1933, pøestal slouit tomu, èemu ten starý
i kdy rozbitý. A to vyhledávanému koupání. Museli bychom být rybáøi anebo vodáky èi obstojnými plavci, abychom se mu
alespoò pøiblíili, protoe pøístup k nìmu
je moný dnes jen krkolomnou cestou ze
zmínìné stezky a pøes koleje posázavské

lokálky. Døíve obloený koupajícími se,
dnes trpí samotou a poslouchá šumìní
Sázavy vzpomínající na nìkdejší letní
ruch zde.
Cestou od mlýna míjíme po pravé stranì døíve hustými keøi pámelníku obehnanou zahradu, do které bylo lze nahlédnout jen úzkým prùhledem od vchodu. Pohled dovnitø ale stál a i dnes stojí za to.
Nádhernì pìstìná zahrada s pìšinami,
okrasnými stromy, keøi a kvìtinovými záhony, dozdobená skulpturami pøed sídlem dává tušit, kolik jí bylo vìnováno pozornosti. U jen pamìtníci ví, e stavení
vedle pùvabné vily bylo stájí pro konì, na
nich se bývalí domácí projídìli onou zahradou. Tato éra skonèila smrtí z posledních z Povondrù.
pokraèování na stranì 5

Ze ivota øímskokatolické mnichovické farnosti
V sobotu 28. 11. v 16,30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Choceradech
jsme zaèali nový církevní rok první adventní mší svatou. Advent je taková tichá, usebraná pøíprava na Vánoce. I mnoho nevìøících lidí nechápe, proè v supermarketech u hrají koledy, které pøece patøí a do doby vánoèní. Ta zaèíná po
ètyøech adventních týdnech.
Vánoce jsou prozáøené svìtly - na
stromeèku, v oknech, árovky… Ještì ale
silnìjší jsou svìtla v dìtských oèích. Jiskøící radost, které se nevyrovná ádná
prskavka, radost jistì hlavnì z dárkù. Ale
je otázka, zda se z tìch dárkù budou radovat ještì pøíští Vánoce nebo budou spíše
èekat na další dary…

Jeíš je svìtlo svìta, které pøišlo uprostøed noci do tmavého svìta, do temnoty
zla. On, který svítí dobrem. Do temnoty
li. On, který je absolutní pravda. Vnitøní
krása dítìte je odrazem Boí krásy Jeíše, které se nic zde na zemi nevyrovná.
Pohled na Betlémskou jeskyni v nás
mùe probudit touhu po pravém svìtle,
vìèném svìtle, které nikdy nezhasne.
Svìtlo víry se rozsvítilo v naší duši ve
chvíli svatého køtu, ale pak, bìhem dalších let, u mnohých pohaslo.
Ké nám všechna svìtla o Vánocích pøipomínají vnitøní svìtlo, které má být v naší duši. Buïme proto napojeni na Jeíše,
na zdroj svìtla, které nikdy nehasne.

P. Ivan Kudláèek,
faráø mnichovicko-hrusické farnosti

Vánoèní a novoroèní poøad bohoslueb 2009/2010, dá-li P. Bùh:
(sledujte vývìsky na kostelech, mùe dojít ke zmìnám).

27. 12. bude také mše sv. ve Struhaøovì od 15,00 hod. s obnovou manelských slibù
7. 1. bude mše sv. ve Zvánovicích od 15.00 hod.
Betlém lze shlédnout pøed nebo po mši svaté po celou dobu vánoèní a do konce ledna.
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informace
PO CHOCERADSKÝCH ZAJÍMAVOSTECH
pokraèování ze strany 4
e mìly Chocerady nemocnici, jsme se
dozvìdìli ve statích o MUDr. Musilovi èi z
vyprávìní Pobudova. Spíše ne nemocnici ústav èi sanatorium, tak se mu vdy øíkalo a nadále øíká. Mohl by vyprávìt, léèil rùzné choroby, zejména dýchací, a prošel
nìkolika zmìnami. Nejménì mu ale prospìla zmìna poslední, kdy jako rehabilitaèní centrum pøi okresní nemocnici byl v
loòském roce zavøen. Je k politování pøi
pomyšlení, kolika bývalým pacientùm a
hlavnì dìtem pomohl. Vyhlášené zdravotní zaøízení, neoficiální stanice první pomoci pro zdejší, v pùsobivé pùvodní budovì rozšíøené o jeden pavilón, s krásnou zahradou èi spíše parkem, dnes opuštìné.
Nelichotivý souèasný obraz tohoto støediska. Doufejme, e podle posledních aktuálních událostí nalezne nové vyuití a
pøijme do péèe nejlépe opìt dìti.
Projdeme-li od ústavu úzkou stezkou
pøes potùèek vzhùru podle rokle, narazíme na vilu, která nosila jméno Kotìrova.
Postavit ji nechal slavný, náš národní malíø František eníšek pro dceru provdanou
za bratra vyhlášeného architekta. Slýchával jsem, e na letní byt sem jezdíval také
spisovatel Eduard Bass. To u mohou pamatovat ale jen ti nejstarší z pamìtníkù.
Škoda, e nevyprávìjí. Vila odkázaná Národní galerii pøešla do rukou obce a slouila mnoho let jako mateøská školka a k nájemnímu bydlení, kde po dlouhá léta il øídící národní školy Šedivý. Na pùvodnì rozsáhlém pozemku, pozdìji zobecnìném

stojí dnes pavilón zdravotního støediska a
dnes ji také bývalé mateøské školky. V
sousedním pozemku ze severu stojí jiná
výstavní vila, tato známa jako eníškova.
Její pùvodní majitel váený a ctìný Alfréd
eníšek st. nebyl nikdo jiný, ne bratr slavného Františka. Vila obklopená mohutným smíšeným stromovím je a byla ozdobou veliké zahrady, pozdìji násilnì rozdìlené, kdysi osazené mnostvím okrasných keøù, kvìtinových pergol a záhonù a
dalších zahradních prvkù. Zahradník tohoto pozemku il ve vilce níe poloené, v té,
kterou obývala pozdìji malíøova vnuèka
Vìra eníšková s reisérem Milièem a kterou odkázala cestou pøes filmový Barrandov Janì Brejchové. Posloupnost k Jaromíru Hanzlíkovi, Jiøímu Záhajskému a Tereze Brodské je zøejmá.
To u jsme ale na cestì zpìt a pøicházíme k pravdìpodobnì nejvìtšímu slohovému skvostu, co týká staveb v Choceradech výrazných, k vile v ruském stylu stavìné. Vila Šlechtova po pùvodních majitelích, pozdìji Moravcova, je skuteènou ozdobou a dá se øíct raritou. Po dobách minulých se stala mj. prvním sídlem telegrafu v
Choceradech a té domem nájemným, ve
kterém bydlíval mj. také místní uèitel hudby Heømánek. Po následných letech sluby Choceradùm coby školní vývaøovna a
jídelna a také druina se doèkala velkého
strádání. Nakonec ale pøeci jen nových
majitelù, kteøí ji vskutku znovu šlechtí a dopøávají bezpochyby to, co si zaslouí. Jejich péèí se vrací do pùvodní podoby a do-

Chocerady v minulosti a v pøítomnosti
F. Pobuda - èást 5. - závìr

Dne 30. øíjna 1927 otevøela mìstská spoøitelna v Benešovì svou poboèku v Choceradech.
Chocerady jsou 282,6 m nad hladinou moøskou.
Z celkové výmìry katastru 674 ha pøipadá na obdìlávaná pole 320,78 ha, na úhor 3,62
ha, louky 24,31 ha, zahrady 18,70 ha, pastviny 31,99 ha, lesy 228,62 ha, rybníky a øeku
20,50 ha a zbytek na zastavìnou a neplodnou pùdu.
Roènì bývá oseto prùmìrnì pšenicí 31, item 86, jeèmenem 39, ovšem 54, zemáky 35,
øepou cukrovkou 8, jetelinami21, smìskami 29 ha pùdy. Zbývající pùdu zabírají hrách,
vikev, øepka, mák aj.
Daòová základna obce èiní 12 703 Kè.
Srákomìrná stanice na Komorním Hrádku zjistila tyto vodní sráky v jednotlivých mìsících let 1925 - 1926.
Roku
Leden
Únor
Bøezen
Duben
Kvìten
Èerven
Èervenec
Srpen
Záøí
Øíjen
Listopad
Prosinec
Celkem

1925
1926
1927
1928
1929
18,4
36,1
63,8
40,9
57,8
17,4
34,8
16,2
38,9
29,5
45,9
36,2
65,6
28,5
13,8
53,1
26,0
103,2 94,1
30,7
96,0
135,3 28,2
102,6 83,6
45,7
226,4 63,1
38,8
58,1
110,1
117,7
37,8
23,0
124,4
190,7 38,1
56,5
134,7 76,4
24,1
52,2
87,0
30,3
25,0
103,8 49,6
25,9
28,8
46,3
38,5
26,6
36,4
57,9
45,0
43,6
35,9
12,7
56,8
62,8
------------------------------------------------------787,3 814,9 596,4 675,3 653,4
Zpracoval a pøipravil Ing. Vladislav Hana
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stává šanci zùstat okrasou Chocerad. Je
na místì pøipomenout, e øídký zjev tohoto stavebního slohu v Èechách je moné
vidìt v nejbliším okolí v Èerèanech a pak
v Praze na Královských Vinohradech napøíklad.
Vilu Musilovu, resp. chalupu Vycpálkovu jsme ji vzpomnìli, tak ji s pohledem jistì potìšujícím kadého kolemjdoucího mineme, pøejdeme zasypaný kamenný mostek - viadukt nad Oborským potokem, staèíme si všimnout ještì opuštìného èerveného pískovcového podstavce pøed zmínìnou vilou, na kterém stávala socha sv.
Jana Nepomuckého, a vrátíme se na náves. K dominantì rybníka, bez kterého by si
asi málokdo mohl pøedstavit ráz naší obce. Nevím, od kdy, ale je zde asi hodnì
dlouho. Je více ne zásluné, e se mu
právì dostalo zásadní rekonstrukce a vyèištìní.
Zde ještì za pøipomínku stojí budova
dnešní pošty, o kterou se pøed lety postaral Gustav Bylina a která se na první pohled ponìkud nepøíliš hodí do nízké zástavby støedu obce. Pøec anebo právì proto pùsobí té svou vizáí dominantnì. e
si ji vybral souèasný umìlec - malíø Dalibor
Novák jako výraznou stavbu do porcelánové kolekce Chocerad, není jistì náhodou.
Co ví kadý a pøirozenì i kadé dítì, e
na cestì ke høbitovu se nalézá z dnešního
chodu a pohledu nejvìtší stavba Chocerad, nová škola. Stavba a instituce snad
nejnepostradatelnìjší a pro Chocerady po
drahných letech nejvytouenìjší, která pøi
absenci radnice hostí té obecní úøad Chocerad. Svojí rozsáhlostí pøedèí všechny
dominanty, a i kdy ploše, dominantnì pùsobí. Architekturou samozøejmì vypovídá
o dobì vzniku, má však všechny pøednosti
moderního zaøízení pro tento úèel a všichni jsme rádi, e byla vystavìna a e ji máme. Nedávno provedené vnìjší zateplení
jejích budov s novým citlivì ladìným pláštìm jí pøidalo nejen na funkènosti ale nepochybnì na zkrášlení vzhledu a škola tak lépe zapadá do celkového rázu obce.
Za povšimnutí z výrazných staveb v
Choceradech pøi procházce pøes øeku po
novém mostì nahrazujícím od roku 1994
ten starý ocelový - nýtovaný z roku 1886,
nepostradatelný a svou polohou té dominantní, stojí jistì zvláštní a pùsobivá vila
Erlichova pøi silnici na Vlkovec a snad i
funkcionalistická vila Strejèkova na Malé
stranì. Na Malé Stranì Chocerad, kterou
má snad jen Praha, pokud je nám známo.
Svoji tøetí a rád bych nikoliv poslední procházku, pravda provázenou steskem nad
leskem dob minulých, konèím na silnici ke
Komornímu Hrádku. Na ostrohu v první zátoèinì stojí opuštìná obecní pastouška. A
nad ní kaplièka. Zasvìcená Maximiliánu
Khevenhueller Metsch. Dnes nevšímaná,
pozapomenutá a smutná. Patøí Choceradùm a bývalému kníectví. To u je ale na
procházce z nejhezèích (zkusme se projít
cestou tzv. „koèárovou“) k zámku, který jako samozøejmì dominanta nejvìtší patøí
té neodmyslitelnì k Choceradùm a jejich
okolí. O tuto historii je ale bohatì postaráno, a psáno a známo je o ní dosti.
Ing. Ivo Koøínek
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informace
DUŠIÈKY
V nedìli, 1.listopadu 2009, v pøedveèer Památky všech vìrných zesnulých,
se na choceradském høbitovì p. Ivan
Kudláèek, faráø mnichovicko-hrusické
farnosti, setkal s místními farníky pøi spo-

leèné modlitbì a vzpomínce na všechny
zemøelé. Památku slaví zemì s køesanskou tradicí od 10.století, je zvykem v
tento den navštívit místa odpoèinku
svých blízkých, rozsvítit svíèku a poloit
ivé kvìtiny, co obojí symbolizuje víru
ve vìèný ivot a pøesvìdèení, e ivot
hrobem nekonèí.
Martin Ledvina

Cvièení pro eny
Po dlouhé dobì se opìt našel èlovìk
ochotný ujmout se mnohými enami postrádaného cvièení, a tak od ledna máte
kadý ètvrtek od 19 do 20 hodin v tìlocviènì ZŠ v Choceradech monost poøádnì se protáhnout. Cvièení je urèeno
nejen enám, ale i dívkám cca od 10 let,
take mùete vzít s sebou i své dcery. Èeká vás pestrá kombinace posilování, protahování, aerobiku a tance, to vše pod vedením paní Kristýny Bürgerové. Za cvièení se bude platit pøedem na celý mìsíc 80
- 100 Kè za osobu (podle poètu cvièení v
mìsíci). Prosíme zájemce, aby se hlásili
na tel. èísle 728 467 652 (pí Martina Kamelská) nebo 777 946 584 (pí Kristýna
Bürgerová).

POZOR, zmìna
emailových adres

CESTA KOLEM SVÌTA
Krásné babí léto trvalo dost dlouho a
muselo také nìkdy skonèit, a tak na nedìli 11. øíjna u zkrátka nevybylo. Skuteèné
sychravo s vytrvalým deštìm však pøišlo
naštìstí a o den pozdìji, take se jak organizátoøi bìhem dopoledních pøíprav,
tak úèastníci odpoledne obešli bez deštníkù a pršiplášù. Optimisticky to ale pøesto moc nevypadalo, zvláštì po nìkolika telefonických dotazech od oèekávaných pomocníkù, zda se akce vùbec v „takovém
hrozném poèasí“ bude konat. Navzdory
èetným a naštìstí malým pøeprškám byla
akce celkem v pohodì pøipravena a putování za podivuhodnými zvíøaty mohlo zaèít.
Vzhledem k velkému zájmu rodièù s malými dìtmi o tuto akci jsme poprvé letos
pøipravili trasy dvì: starší dìti vedly èervené fáborky hlavnì po pìšinách a cestou necestou, menší dìti mohly se svými

prùvodci projít kratší a pohodlnìjší lutou
„koèárkovou“ trasu. Nìkterým rodièùm
však tato zmìna stejnì nebyla nic platná,
nebo jejich ratolístky je v touze vyrovnat
se velkým hnaly do strání po èervených fáborcích.
Na stanovištích pøevaovaly sportovní
úkoly: napø. s pomocí provazového ebøíku pohladit irafu po hlavì, napodobit lenochoda èi pøekonat rùzné opièí dráhy.
Ale úkoly pro bystré hlavièky se samozøejmì také našly: luštìní køíovek, stopování, procházka bludištìm mezi „nebezpeènými“ lepkavými vlákny pavuèiny atd.
Více ne 70 dìtí si snad odneslo z této akce i nìco víc ne závìreènou sladkou odmìnu.
Dìkujeme všem, kdo se jakkoliv na pøípravách a prùbìhu tohoto odpoledne podíleli, a tìšíme se na pøíštì!
Klára Rùièková a Martina Kamelská

DOUÈOVÁNÍ
Matematika, fyzika, technické pøedmìty - mechanika a ostatní
disciplíny z oblasti strojírenství, kovové materiály
Angliètina - základy a pro mírnì pokroèilé
Technické kreslení a konstruování na PC ve 2D (mono i ve 3D)
Ing. Ivo Koøínek
Chocerady 108
317 792 157
723 491 722
Ivo.korinek@centrum.cz
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Preventivnì informaèní skupina
Územního odboru Policie Èeské republiky v Benešovì oznamuje obèanùm, e v minulých dnech došlo ke
zmìnì mailových adres, pomocí kterých mùete komunikovat se základními útvary (obvodní oddìlení) a dalšími útvary v rámci Benešovska.
Ne zprávu odešlete, je potøeba si
aktuálnost adresy, pokud ji máte uloenou v adresáøi, zkontrolovat na následující internetové adrese:
http://www.policie.cz/clanek/kontakty-na-uzemni-odbory-benesov.aspx
Dále pøipomínáme internetové adresy webových stránek Krajského øeditelství PÈR Støedoèeského kraje a
Územního odboru PÈR Benešov, na
kterých najdete zajímavé informace z
èinnosti støedoèeských a benešovských policistù.
h t t p : / / w w w. p o l i c i e . c z / k r a j s k e reditelstvi-stredoceskeho-kraje.aspx
http://www.policie.cz/or-benesovzpravodajstvi.aspx
nprap. Zuzana Stránská

MENŠÍ SVÁØEÈSKÉ
PRÁCE
LUBOMÍR MLÈOUŠEK
Za sokolovnou 280
Chocerady
Tel. 725 506 400
www.chocerady.cz

informace
SK Chocerady - podzimní èást
sezóny 2009 - 2010
V polovinì listopadu skonèila podzimní èást fotbalového roèníku 2009-2010.
Chceme seznámit fanoušky choceradského fotbalu s tím, co pøedcházelo zaèátku sezóny i s tím, jak si jednotlivé oddíly v podzimní èásti vedly.
Po skonèení sezóny pøedcházející, po
sestupu „A“ mustva z I.A tøídy, musel výkonný výbor spolu s trenéry øešit a rozhodnout, jaké soutìe dospìlých, vzhledem k úzkému kádru fotbalistù, pøihlásit.
Byla obava, e na I.B tøídu fotbalisti Chocerad výkonnostnì nebudou mít. Nakonec - po hráèské schùzi - bylo rozhodnuto pøihlásit I.B tøídu s vìdomím, e to nebude ádná sláva, ale s vìdomím, e je
tøeba udìlat vše pro udrení krajské soutìe v Choceradech, s ohledem na perspektivu pro mladé fotbalisty, kteøí budou postupnì konèit v dorostu a pøecházet do mustev dospìlých.
Mustvo „B“ bylo pøihlášeno do III. Tøídy. Vzhledem k tomu, e vìtšina hráèù
úspìšného ákovského týmu z roèníku
2008-2009 ji vìkovì patøí do dorostenecké kategorie a další chlapci do ákovské kategorie v potøebném poètu pro
tento roèník nejsou, byla zejména díky
úsilí trenérù M. Kocábka a M. Fantyse navázána spolupráce s fotbalovým oddílem Kavalier Sázava a naši fotbaloví áèci na pøechodnou dobu hostují v Sázavì.
Po nìkolikaleté odmlce byl do okresní
soutìe pøihlášen choceradský dorost,
ve kterém jsou naši hráèi doplnìni nìkolika hochy ze Sázavy, v rámci ji zmínìné spolupráce. Pøípravka byla stejnì jako loni pøihlášena do okresní soutìe.
Pøed sezonou probìhla jednání se Sokolem Ondøejov a výsledkem je zaøazení
ondøejovského fotbalového potìru do našeho týmu a doplnìní realizaèního týmu
o kvalitního trenéra. Stará garda opìt
hraje Posázavskou ligu seniorù. Nyní k
tomu, jak si jednotlivé oddíly vedly.
„A“ mustvo je po podzimní èásti na
pøedposledním 13. místì s osmi body za
dvì vítìzství a dvì remízy. Ji tak úzký
kádr byl témìø kadé kolo ještì zuován
o hráèe zranìné, hráèe mající pracovní
nebo studijní povinnosti a zaèátkem sezóny i o hráèe na dovolené. Trenéøi èasto ještì pár hodin pøed zápasem nemìli
jasno o definitivní sestavì, protoe nevì-
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dìli, kdo na utkání dorazí. V nìkolika
utkáních museli do základní sestavy zaøadit dorostence, s jejich nasazením se
poèítalo a v závìrech utkání, aby postupnì získávali zkušenosti s fotbalem
dospìlých. Sestava se mìnila, kadý zápas podle toho, kdo byl zrovna k dispozici. Z ji uvedených dùvodù byla vìtšinou malá úèast hráèù na tréninku, nedostateèná trénovanost se pochopitelnì u
nìkterých hráèù musela projevit pøi mistrovských utkáních. Výsledkem je umístìní na konci tabulky a hrozba sestupu
do okresního pøeboru. Nepøíznivou zprávou je i to, e trenéøi J. Zeman a L. Javùrek se rozhodli dále u „A“ mustva nepokraèovat. V dobì psaní tohoto pøíspìvku probíhají jednání o vytvoøení realizaèního týmu pro jarní èást soutìe
(vèetnì nového trenéra), pochopitelnì s
cílem nesestoupit.
„B“ mustvo obsadilo ve své skupinì
III. tøídy 11. místo za 14 bodù (4 výhry, 2
remízy). Stejnì jako u „A“ mustva se
projevil úzký kádr hráèù, navíc kadý týden muselo nìkolik fotbalistù „B“ mustva doplnit „A“ mustvo. V mnoha zápasech nastoupili dorostenci, rozhodnì nebyli jen do poètu. I zde tedy platilo, e sestava byla kadý týden jiná, hrál ten, kdo
byl zrovna k dispozici. Z toho pramenily
nevyrovnané výkony a odpovídající bodový zisk. Pro béèko však je kadoroèním hlavním úkolem dìlat co moná nejkvalitnìjší zálohu pro áèko a zkoušet dorostence mezi dospìlými, aby poznali
rozdíly v úrovni obou kategorií.
Dorost je ve své soutìi na 5. místì,
má 12 bodù za ètyøi výhry. Soutì utrpìla tím, e se v jejím prùbìhu odhlásila nìkterá drustva, jejich výsledky byly anulovány (zrovna drustva, s nimi jsme vyhráli). Od dorostencù byly oèekávány
lepší výsledky, na jejich výkonech se èasto projevovala laxnost, nedisciplinovanost, nezájem nìkterých z nich.
Moná i nìkterým trošku stoupla „sláva“ do hlavy a pøestali fotbalu dávat to,
co je tøeba a co od nich trenéøi poadují.
Pøípravka - nejvìtší (asi zatím jediná) radost choceradského fotbalu.
6. místo, 19 bodù (6 vítìzství, 1 remíza,
skóre 35:28). To je výsledek skvìlé práce trenérù a ostatních obìtavých lidí tvoøících realizaèní tým. Vytrvalost a trpìlivost pøináší své ovoce, stejnì jako ji
zmínìná spolupráce s ondøejovskými.
Díky úsilí všech našich a ondøejovských
trenérù se podaøilo vybudovat širokou základnu malého potìru a výsledky se bìhem letošního podzimu dostavují. Naši
nejmenší jsou schopni hrát vyrovnané
partie s týmy ze špièky okresní soutìe a
se ctí propagovat choceradský fotbal i
na ostatní mimosoutìních turnajích.
Všichni jen doufáme, e jim toto nadšení
a elán vydrí hodnì dlouho a náš fotbal

bude mít na kom stavìt v letech budoucích.
Stará garda obsadila v posázavské lize krásné 4. místo a jako kadý rok zakonèila své roèní zápolení na zeleném
paitu skvìlou tancovaèkou. Tentokrát
jsme byly hostiteli všech mustev my,
vše se odehrálo poslední listopadovou
sobotu v sále hotelu Ostende a moná
nìkteøí hráèi tanèí ještì teï.
Cíle SK pro jaro:
Z hlediska sportovních výsledkù je to
jasné pro obì mustva dospìlých - nesestoupit.
K tomuto cíli nám napomùe zejména
zlepšení tréninkové morálky dorostencù
i dospìlých, zapojit do kadého zápasu
srdíèko a výsledky se jistì dostaví.
Dalším velkým cílem výboru je doplnìní realizaèních týmù u dospìlých i dorostu. To je problém, se kterým se choceradský fotbal potýká delší dobu. Máme spoustu „rádcù“ ale pomoc témìø
ádnou. Zejména fotbalisté, kteøí ji
ukonèili svou hráèskou kariéru, jsou vítáni. Pøijïte nám pomoci opìt pozvednout
choceradský fotbal!
V souèasné dobì pøipravujeme ádost o dotaci na modernizaci závlahového systému høištì. Pokud dotaci dostaneme, chceme realizovat tuto investici
ještì pøed zahájením jarní sezóny.
Ale to je jen jedna akce, bìhem letošního roku se uspoøádalo celkem šest brigád, pøi kterých jsme se všichni snaili
postupnì vylepšit podmínky všem. Pískováním høištì poèínaje, natíráním lavièek, vyøezáváním a následným štìpkováním roští kolem høištì pokraèujíc a
konèe stavbou komína. Kadý z Vás jistì ví, e je neustále co zlepšovat a penìz
není nikdy dost. Proto se musíme snait
všichni, a u zapojíte své ruce nebo pouze pøijdete s nápadem a pomùete s realizací, vše bude vítáno.
Na únor je pøipravována valná hromada obèanského sdruení SK Chocerady.
Pøipomínáme, e valná hromada je pouze pro èleny a pozvané hosty. Proto kadý, kdo ještì nepotvrdil své èlenství (dle
stanov) a chce být èlenem SK Chocerady, má monost tak uèinit do valné hromady nebo tìsnì pøed ní.
Pøes zimu je také otevøena klubovna
SK a to v tìchto dnech: Úterý a pátek od
18:00 hodin a v sobotu od 16:00. V pøípadì zájmu o poøádání akce (fotbalové
pøenosy, rùzné oslavy) je moné otevøení dohodnout na tel.: 723449460.
Výbor SK Chocerady
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