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CZECH POINT
Jak jsme vás ji informovali, na zaèátku
ledna byla na obecním úøadì zprovoznìna
sluba Czech POINT, která umoòuje obèanùm pohodlnì komunikovat s úøady a institucemi. Je mono zde zaádat o výpis z
veøejných i neveøejných rejstøíkù, zaádat
o zøízení datové schránky, provést podání
èi autorizovanou konverzi dokumentù. Pokud není uvedeno jinak, vydání první strany výpisu stojí 100,- Kè; kadá další strana
výpisu 50,- Kè.
1) Výpis z Katastru nemovitostí
Na pracovišti Czech POINT není moné vydat ovìøenou kopii katastrální mapy, pouze ovìøený výpis (LV). O výpis z
Katastru nemovitostí Èeské republiky mùe poádat anonymní adatel:
· podle listu vlastnictví - adatel musí znát
katastrální území a èíslo listu vlastnictví
· podle seznamu nemovitostí - adatel by
mìl znát katastrální území a dále buï parcelní èíslo poadované nemovitosti, pøípadnì èíslo popisné, jedná-li se o stavbu
· podle seznamu jednotek (pokud je budova dìlena na jednotlivé byty, garáe atd.) adatel musí znát èíslo popisné domu a
pøesné èíslo bytu v domì
2) Výpis z Obchodního rejstøíku
O výpis mùe poádat anonymní adatel na základì znalosti IÈ obchodní organizace. Pracovník kontaktního místa Czech
POINT mùe vydat:
· úplný výpis - jsou v nìm obsaeny
všechny informace, které byly zapsány v
obchodním rejstøíku po dobu existence firmy
· výpis platných informací - obsahuje souhrn informací o firmì k aktuálnímu datu
3) Výpis z ivnostenského rejstøíku
O výpis mùe poádat anonymní adatel na základì znalosti IÈ obchodní organizace.
4) Výpis z Rejstøíku trestù
Výpis z evidence Rejstøíku trestù lze vydat pouze osobì, které se výpis týká nebo
zplnomocnìncùm, kteøí ádají o výpis z
Rejstøíku trestù na základì úøednì ovìøené plné moci. adatel musí mít platný doklad totonosti (obèanský prùkaz nebo cestovní doklad). Výpis lze vydat i cizincùm,
kteøí mají trvalé bydlištì v Èeské republice.
adatel za výpis zaplatí správní poplatek
ve výši 50 Kè.
5) Výpis z bodového hodnocení øidièe
Tato sluba umoòuje obèanùm zjistit
stav trestných bodù (bez bodù ve správ-
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ním øízení). Výpis má pouze informativní
charakter pro obèany, nenahrazuje výpis
z karty øidièe pro styk s úøady. O výpis mùe zaádat pouze adatel sám, nebo jím urèený zmocnìnec na základì úøednì ovìøené plné moci. adatel musí mít platný doklad totonosti (obèanský prùkaz, cestovní
pas). Výpis lze vydat i cizincùm, kteøí mají
trvalé bydlištì v Èeské republice.
6) Vydání ovìøeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelù
Tato sluba je urèena pøedevším firmám
a dodavatelùm, kteøí mají zájem se ucházet o veøejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelù tak mùe
dodavatel v zadávacím øízení nahradit doklady prokazující splnìní základních a profesních kvalifikaèních kritérií. Jde o veøejný rejstøík, poádat o výstup mùe kdokoliv, adatel musí znát identifikaèní èíslo organizace.
7) Výpis z insolvenèního rejstøíku
Prostøednictvím Insolvenèního rejstøíku
jsou zveøejòovány informace týkající se insolvenèních správcù, dokumenty z insolvenèních spisù i zákonem stanovené informace týkající se dluníkù. Jedná se o veøejnì pøístupný rejstøík, není tedy nutné
ovìøovat totonost adatele. V rejstøíku je
moné vyhledávat na základì dvou ukazatelù - identifikaèního èísla organizace (hledání pøíslušné organizace) a podle osobních údajù (konkrétní osoba).
8) Autorizovaná konverze
Autorizovaná konverze znamená úplné
pøevedení dokumentu v listinné podobì do
elektronické podoby nebo úplné pøevedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobì. Dokument, který
provedením konverze vznikl, má stejné
právní úèinky jako dosud pouívaná ovìøená kopie. Poplatek za autorizovanou konverzi dokumentù èiní 30,- Kè za stránku.
1. Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník pøinese listinu, kterou chce
konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka
pøedáván na CD/DVD nebo je zaslán do
tzv. Úschovny, tedy úloištì konvertovaných dokumentù, kde si jej zákazník kdykoliv pozdìji vyzvedne.
2. Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je moné pøinést buï
na CD/DVD nebo poslat z datové schránky
zákazníka do Úschovny (datového úloištì).
pokraèování na stranì 2

KULTURNÍ a
SPOLEÈENSKÉ AKCE
v bøeznu a dubnu
DIVADLO PRO DÌTI - AFRICKÉ POHÁDKY
Obecní úøad srdeènì zve všechny dìti na divadelní pøedstavení, které se uskuteèní v
sobotu 6. bøezna od 16.00 hodin v sále choceradské sokolovny. Herci a loutky divadélka Fígl spoleènì zahrají dìtem 5 afrických
pohádek - bajek se spoustou zvíøátek: Pavouk a moucha, O nejmenším èlovìku,
Pravda a le, Starý had a abí král a Pošetilé opice. Urèitì se pøijïte podívat!
DEN ZEMÌ
V sobotu 17. dubna zveme opìt všechny
pøíznivce na tradièní jarní brigádu s doprovodným programem, která se bude konat v Choceradech u pøíleitosti Dne Zemì.
Vzhledem k tomu, e èerné skládky v okolí
Chocerad se podaøilo v minulých letech ji
do znaèné míry zlikvidovat, mohla by se vìtší èást dobrovolníkù tentokrát zabývat novými výsadbami, co bude jistì o mnoho radostnìjší ne sbìr odpadkù. Do programu
mùeme samozøejmì ještì zaøadit také námìty všímavých obèanù, a u se jedná o
nápad, co kde vylepšit, èi nalezení zapomenuté èerné skládky. Akce bude zaèínat jako vdy ve 13 hodin u rybníka, kolem 16
hodiny se úèastníci sejdou na fotbalovém
høišti, kde bude pøipraveno obèerstvení a
hry pro dìti.
ÈISTÁ ØEKA SÁZAVA
Ve dnech 16. - 18. dubna se mohou všichni,
kteøí mají chu udìlat nìco hezkého a uiteèného pro ivotní prostøedí, zúèastnit akce „Èistá øeka Sázava“. Ji popáté budou
dobrovolníci uklízet z lodí i ze souše odpadky z bøehù øeky. Èištìní probìhne souèasnì
na pìti úsecích, od Kácova a do Pikovic.
Akci poøádá Posázaví o.p.s., bliší informace o projektu lze získat u manaerky Denisy
Cibulkové (tel.: 733 710 012, e-mail:
cibulkova@posazavi.com).
ÈARODÌJNICE V CHOCERADECH
Srdeènì zveme všechny dìti i dospìlé na
tradièní „Pálení èarodìjnic“, které se uskuteèní v pátek 30. dubna od 18 hodin na høišti SK Chocerady. Na dìti budou èekat drobné høíèky a ve 20 hodin vzplane pøipravená
hranice.
Podrobnìjší informace ke všem akcím
budou zveøejnìny na plakátech.
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informace
Velikonoèní výstava

Rodinné centrum Sluníèko bude pøed
velikonoèními svátky poøádat výstavu
kraslic a velikonoèních dekorací. Máte-li šikovné ruce a chu do zdobení, pøispìjte i vy svými výrobky! Vítána jsou jak
vajíèka zdobená tradièními technikami,
tak jakékoliv originální nápady, výtvory
zkušených i zaèínajících malíøek a dìtí.
Výrobky (kraslice - prosíme pouze vyfouknuté !) mùete do Rodinného centra
nosit od 1. do 22. bøezna, v dobì, kdy je

herna otevøena pro maminky s dìtmi - tj. v
úterý, ve støedu a ve ètvrtek od 8.00 do
12.00 hodin, nebo ve ètvrtek 18.3. od 15
do 19 hodin. Pokud jste ve Sluníèku ještì
nebyli, pøipomínáme, e vchod je hned
vedle vstupu do MŠ. Ve zbývajících dvou
týdnech pøed Velikonocemi si mùete do
Rodinného centra pøijít vystavené výrobky prohlédnout a tøeba se jimi také inspirovat k vlastní tvorbì. Zároveò probìhne
soutì o nejhezèí èi nejoriginálnìjší vajíèka, ta pomùe vybrat kadý návštìvník výstavy, pokud vybranému výtvoru dá svùj
hlas. Kraslice s nejvìtším poètem hlasù
pak budou zveøejnìny ve Zpravodaji.
Výstava bude otevøena ve dnech 23. 25.3. a 29. - 31. 3. mezi 8 - 12 a 14 - 16 hodinou a 1.4 od 8 do 12 hodin.
Klára Rùièková

CZECH POINT
pokraèování ze strany 1
V tomto pøípadì s sebou zákazník pøinese
potvrzení o vloení dokumentu do datového úloištì pro potøeby konverze, které obsahuje jeho jednoznaènou identifikaci.
Dokumenty, které konverzí nelze nahradit:
obèanský prùkaz, cestovní doklad, zbrojní
prùkaz, øidièský prùkaz, vojenská kníka,
sluební prùkaz, prùkaz o povolení k pobytu cizince, rybáøský lístek, lovecký lístek nebo jiný prùkaz, vkladní kníka, šek, smìnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, geometrický plán, rysy a technické kresby.
9) Pøijetí podání podle ivnostenského
zákona
Prostøednictvím kontaktního místa veøejné správy lze podat:
· ohlášení ivnosti
· ohlášení údajù /nebo jejich zmìn/ vedených v ivnostenském rejstøíku
· ádost o udìlení koncese a ádost o
zmìnu rozhodnutí o udìlení koncese
K podání je nutné buï vyplnit a odeslat
elektronický formuláø (na portálu Hospodáøské komory) - po odeslání formuláøe klient obdrí èíslo tiketu, s ním navštíví pracovištì Czech POINT, nebo pøinést vyplnìný písemný formuláø. Správní poplatek
za pøijetí podání èiní 50,- Kè.
10) Podání do registru úèastníkù provo-

zu modulu autovrakù ISOH
Umoòuje zaregistrování provozovatelù
autovrakoviš v Informaèním systému odpadového hospodáøství (ISOH). Pracovník kontaktního místa mùe provést:
· registraci a vydání pøístupových údajù
· zmìny v pøiøazení provozoven k uivatelským úètùm
· vygenerování jednorázového hesla k
existujícím úètùm
11)Datové schránky
Prostøednictvím systému Czech POINT
je moné: podání ádosti o zøízení datové
schránky, podání ádosti o zneplatnìní pøístupových údajù do datové schránky a vydání nových, pøidání nebo zrušení povìøené osoby k pøístupu do datové schránky,
znepøístupnìní nebo opìtovné zpøístupnìní datové schránky, ádost, aby datová
schránka plnila, èi neplnila funkci OVM, povolení vzájemného dodávání dokumentù
mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami
prostøednictvím datových schránek.
Èinnosti v rámci informaèního systému
datových schránek jsou provádìny zdarma. Zpoplatnìno je pouze opakované vydání pøístupových údajù - formuláø ádosti
o zneplatnìní automaticky doplòuje výši
poplatku, které stojí 200,- Kè.
Klára Rùièková

Upozornìní pro majitele pozemkù sousedících s
místní nebo úèelovou komunikací
Obecní úøad v Choceradech, jako pøíslušný silnièní správní úøad ve vìcech
místních komunikací, podle § 40 odst. 5)
písm. c) zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na základì souhlasu
Obce Chocerady jako vlastníka místní komunikace a veøejnì pøístupných úèelových komunikací, v souladu s ustanovením § 35 odst. 1, zákona è. 13/1997 Sb.,
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o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù a vyhl. è. 104/1997 Sb.,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, kterou se
zákon o pozemních komunikacích provádí, oznamuje, e bìhem mìsíce února a
bøezna 2010 bude provádìn oøez a kácení døevin, které zasahují do prùjezdného
profilu komunikací.
Miloš Fantys

Velikonoèní
posezení seniorù
Sociální komise OÚ
srdeènì zve seniory na

"Velikonoèní posezení"
ve školní jídelnì ZŠ

dne 26.3. ve 14.00 hod.

Svoz bioodpadu
Firma Marius Pedersen (pùvodní název ASP Øíèany), která zajišuje pro naši
obec svoz smìsného a tøídìného odpadu, nabízí novou slubu úspìšnì provozovanou i v jiných obcích, a to svoz bioodpadu - biologicky rozloitelného odpadu
ze zahrad a domácností. Odpad by byl
sváen v období od 1.5. do 30.10. jednou
týdnì, v dubnu a listopadu jednou za ètrnáct dní a v zimních mìsících - od prosince do bøezna - jedenkrát v mìsíci.
Obèané si mohou dle svých potøeb objednat hnìdé plastové nádoby o objemu
120, 240 nebo 1100 l, celková roèní cena
vèetnì nádoby bude v tomto roce èinit:
120 l
- 1045,00 Kè
240 l
- 1248,50 Kè
1100 l - 7975,00 Kè
V nádobách je mono shromaïovat
listí, trávu, plevel, zbytky rostlin, døevìné štìpky ze stromù a keøù, piliny,
hobliny, zbytky zeleniny a ovoce, spadané ovoce, skoøápky od vajec. Tyto
odpady nesmí být v igelitových taškách. Do nádob naopak nepatøí zbytky jídel, jedlé oleje, maso, kosti, uhynulé zvíøectvo, zneèištìné piliny a hobliny, biologicky nerozloitelné odpady. Svezené odpady jsou v maximální míøe dále vyuívány, je proto nutné dodrovat tato pravidla.
Pro zavedení svozu bioodpadu je potøeba, aby se do tøídìní a sbìru zapojilo
alespoò 25 - 30 domácností. Pokud se najde dostateèný poèet zájemcù, mohly by
svozy zaèít od dubna. ádáme proto
všechny, kdo mají o tuto slubu zájem,
aby se pøihlásili do 26. bøezna na obecním úøadì (tel.: 317 763 511, 317 763
514).
Ji nìkolikrát jsme upozoròovali, e odkládání jakýchkoliv odpadù mimo vyhrazená místa (kontejnery) je zakázáno. Vìøíme proto, e všichni, kdo nemohou nebo
nechtìjí bioodpad kompostovat na svých
pozemcích, vyuijí této sluby, aby okolí
našich domovù vypadalo úhlednì a nehyzdily je èerné skládky.
Klára Rùièková

www.chocerady.cz

informace
VÁNOCE VE
SLUNÍÈKU
Poslední hrací dopoledne loòského
roku ve Sluníèku probìhlo ve vánoèní atmosféøe. Maminky s dìtmi si uspoøádaly
besídku s cukrovím a tradièními vánoèními zvyky. Pozvaly na ni té paní starostku, aby jí podìkovaly za pøíjemné a
vstøícné zázemí, které jim Rodinné centrum po celý rok poskytuje. Dopis adresovaný paní starostce a podepsaný mnoha
spokojenými maminkami otiskujeme:
Váená paní starostko,
není to tak dlouho, co jsme s manelem zaèali pátrat po místì nebo mìstì,
kde bychom se usadili. Po delším hledání
jsme nakonec vsadili na Chocerady a v

dubnu 2009 se nastìhovali. Krátce poté
se otevíralo nové rodinné centrum Sluníèko, které nás hned zpoèátku pøekvapilo svou milou atmosférou.
Pøíjemná atmosféra však jistì nevzniká sama od sebe, tvoøí ji spousta dùleitých „malièkostí“ - poèínaje hezky zrekonstruovaným dobøe umístìným prostorem (škola, školka na dosah), pøátelským a osobním pøístupem vedení a samozøejmì také náladou, kterou do prostoru vnáší rodièe nebo prarodièe s dìtmi. Rodinné centrum plní v obci nejenom
funkci sociální (sbliuje její obyvatele),
ale na podnìtné pùdì mohou vznikat i další nápady a aktivity pro ivot obce dùleité.
Souèasnì je tøeba také zmínit a zejména podìkovat za krásné høištì, které
opravdu dìlá radost všem, poèínaje batolaty, pøedškoláky, školáky, teenagery, maminkami, tatínky,
babièkami a dìdeèky se svými vnouèky - a opìt jsme u
batolat … V Benešovì jsem slyšela:
„No jó, vy bydlíte v
Choceradech, tam
máte to krásný høištì.“ Ale høištì není
jen pro dìti, stejnì

jako rodinné centrum. Upøímná radost se
však právì na dìtech nejlépe pozná.
Nìkolikrát jsme zaèínali ít na rùzných
pro nás zpoèátku neznámých místech, a
tak z vlastní zkušenosti vím, e èlovìk se
zaèíná cítit, mimo jiné, doma tam, kde nìkoho zná, potkává, zdraví. Kdyby se mì
nìkdo zeptal, jak se zde bydlí, ráda mu
Chocerady doporuèím.
A na tom máte velký díl zásluh i Vy, paní starostko. Dìkujeme Vám za to.
Miroslava Baantová s rodinou
P.S. S podpisy a s díky se pøipojují:
pí Rebcová, pí Bürgerová, pí Císaøová,
pí Plášilová, pí Doleèková, pí Zárubová,
pí Mlejnková, pí Chadimová, pí Vaòková,
pí Topolová, pí Trnková, pí Kobiánová,
pí Vandrovcová, pí Patrná, pí Veverková,
pí Manèíková, pí Šandová, pí Ungerová,
pí Kotrbatá
Martina Kamelská
Pozn. Musím pøiznat, e mì tento dopis velice pøekvapil a zároveò moc potìšil. Všem dìkuji! Jsem ráda, e rodinné
centrum Sluníèko plní úèel, pro který
jsme ho budovali, ale nemohu opomenout i skuteènost, e dobrým duchem
centra s velkou zásluhou za jeho skvìlý
chod a pøíjemnou atmosféru je Martina
Kamelská. I jí patøí velké díky.
staroska obce

Obèanská vzdìlávací jednota
Komenský Chocerady

Významná ivotní jubilea leden, únor 2010
Se souhlasem jubilantù uvádíme významná ivotní
výroèí našich spoluobèanù
Leden 2010

Drábková Ivana, Chocerady

65 let

Únor 2010

Iran Karel, Chocerady
Kratochvílová Jarmila,Chocerady
Krua Jaroslav, Chocerady
Vávra Josef, Vestec
Vágner Josef, Komorní Hrádek

75 let
65 let
65 let
75 let
60 let

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

www.chocerady.cz

Se starým rokem jsme se rozlouèili tradiènì premiérou novì nastudované hry „ Rùe z Argentiny “. 20. prosince ji v sále sokolovny zhlédlo 130 divákù.
V roce 2009 uplynulo 105 let od zaloení jednoty Komenský. Pøipomenout si takové výroèí zaplnìným hledištìm bylo víc ne symbolické. Divadlo v Choceradech vdy pøedstavovalo zvláštní uskupení, nezávislé i souèinné s dìním v obci. Divadelní èinnost však
stále hrála a hraje prim. Pøesto se èlenové jednoty zapojují i do jiných akcí. Zdobení vánoèního stromku, které se stalo v Choceradech tradicí, je jednou z nich. Èaj, káva i svaøené víno se u tøetím
rokem pøipravuje pod bílou støíškou divadelních altánkù. Stoly a
idle ze sokolovny pak poslouí všem, kteøí se na tomto dni podílejí.
Jednota Komenský, jako spolumajitel objektu se vitým názvem sokolovna, se spoleènì s Jednotou Sokol snaí zlepšovat
technický stav interiéru i vnìjšího pláštì této dominanty. Nìkteré
úpravy u probìhly, na jiné, ty nároènìjší, zatím nedošlo. V souèasnosti jsou vytvoøeny ádosti o poskytnutí dotace z nìkolika dotaèních titulù. Projekty jsou vypracovány tak, aby mohla být budova sokolovny plnohodnotnì vyuívána pro èinnost spolkù i pro vìtší spoleèenské akce. Je potøeba skloubit nároky souèasnosti s dùstojným zachováním historie. Proto nebudeme provádìt ádné
krátkodobé a ukvapené úpravy, které by v budoucnosti mohly být
spíše jen problémem navíc. Snahu o získání potøebných finanèních prostøedkù rozhodnì nevzdáváme.
Èlenové OVJ Komenský v Choceradech
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VÁNOCE
KONCERTNÍ
Jak u se stalo pøíjemnou tradicí také v Choceradech, v adventním pøedvánoèním období se v místním
kostele koná koncert. Podobnì, s tradicí o nìco starší
se koná obdobný koncert na Komorním Hrádku. Obì
konání jsou, jak ji øeèeno, pøíjemným zpestøením adventu a navozením krásné vánoèní nálady. O to více,
e obì pøedstavení se uskuteèòují na domácí pùdì, s
úèinkujícími, za kterými bychom se museli jinak vydat
nìkam jinam.
Choceradský kostel uvítal 13.12. esové kvinteto
„BRASS FIVE“ se sopranistkou Olgou Krumpholzovou, kaple zámku 18.12. na Komorním Hrádku barokní
ansámbl Belladonna Trio. I kdy v rozdílném pojetí, daném nástrojovým osazením, pøedvedla obì tìlesa pásma hudebních motivù patøících k tomuto období, v kostele v esovém pojetí skladby Bacha, Mozarta, Haendla, Vivaldiho èi Francka ad., na zámku v komornìjším
barokním pojetí v dobovém pøestrojení s doprovodem
spinetu a violoncella se sólovým zpìvem písní skladeb
autorù ji zmínìných, ale také Michny z Otradovic, Èernohorského, Marcella, Koeluha ad. s úchvatným závìrem pásma pastorel a koled evropských národù.
Koncertu hrádeckému pøedcházela ještì výstava obrazù malíøe Oty Bubeníèka, která pøedstavila paletu kreseb èeské krajiny, dosud nevystavovaných, s prùvodním slovem kurátora výstavy Pavla Šmidrkala.
Na rozdíl od ledového prostøedí choceradského kostela a nelichotivého prùvodního duchovního slova faráøe, dle jeho pojetí se podobná produkce nehodí do
svatého katolického prostøedí, kaple zámecká s teplotou jen o málo vyšší ohøála pøítomné v duchu ryze
vstøícném.
Dva koncerty, dvì krásná komorní pøedstavení. Obì
zasvìcená dùstojnému nahlédnutí èi spíše naslechnutí do svìta hudby ne zrovna všední, sváteèní, slouící
sblíení a porozumìní obèanù s vírou i bez víry a zpøíjemnìní a navození dnù pøed nejkrásnìjšími svátky v
roce. Dvì rozdílná pojetí, dva rozdílné pøístupy, dva
rozdílné záitky…
Pøejme si, aby se pøíjemná atmosféra z kaple zámecké pøenesla nazpìt do nádherného prostøedí našeho choceradského kostela.
Ing. Ivo Koøínek

Ze ivota øímskokatolické mnichovické farnosti
Dominantou Chocerad je rybník a
kostel. Jsou krásné fotografie, kdy se
na nich jako v zrcadle odráí v hladinì rybníka kostel.
Pøi tomto zastavení nás mùe napadnout úryvek z Písma svatého: Kdy Jeíš
stál u Genezaretského jezera, lidé se na
nìho tlaèili, aby slyšeli Boí slovo. Tu spatøil u bøehu stát dvì lodì. Rybáøi z nich vystoupili a prali sítì. Vstoupil na jednu z
tìch lodí, která patøila Šimonovi, a poádal ho, aby trochu odrazil od bøehu. Posadil se a z lodi uèil zástupy. Kdy pøestal
mluvit, øekl Šimonovi: „Zajeï na hlubinu a
spuste sítì k lovení!“ Šimon mu odpovìdìl: „Mistøe, celou noc jsme se lopotili a
nic jsme nechytili. Ale na Tvé slovo spustím sítì.“ Kdy to udìlali, zahrnuli veliké
mnoství ryb, e se jim sítì témìø trhaly.
Dali znamení spoleèníkùm druhé lodi,
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aby jim pøišli na pomoc a ti pøijeli. Naplnili
obì lodì, a se potápìly. Kdy to Šimon
Petr uvidìl, padl Jeíšovi k nohám a øekl:
„Pane, odejdi ode mne, jsem èlovìk høíšný.“ Zmocnil se ho toti úas a také všech
jeho spoleèníkù nad tím lovem ryb, které
chytili. Stejnì i Zebedeových synù Jakuba a Jana, kteøí byli Šimonovými druhy. Jeíš øekl Šimonovi: „Neboj se, od nynìjška
budeš lovit lidi.“ Pøirazili s loïmi k zemi, nechali všeho a šli za ním. (Lk 5, 1-11).
Nìkolik poznámek k tomuto pozorování: Pán Jeíš v loïce na jezeøe - viditelným zástupcem Jeíše na zemi je pape,
takový kapitán velké lodi, kterou je církev.
Svìt je jako velké jezero, velký rybník, velký oceán a nepøátelé církve se snaí loïku potopit. A ti, kdo jsou v té lodièce, v lodièce církve, se naopak snaí zachránit
ty, kdo se topí v moøi svìta. Zázraèný rybo-

lov pøevádí Pán Jeíš na rybolov lidí.
Šimona, kterému zmìnil jméno na Petra,
ustanovil rybáøem lidí…
P. Ivan Kudláèek,
faráø mnichovicko-hrusické farnosti

www.chocerady.cz
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ SAMECHOV
V jednom z loòských vydání tohoto zpravodaje jsme psali o tom, e
obec u má svou zásahovou jednotku. Podle dotazù mnoha z Vás
je patrné, e ne všem je jasný rozdíl mezi sborem dobrovolných hasièù a zásahovou jednotkou obce.
Rádi bychom to napravili.
SDH Samechov byl zaloen v roce 1922. Jeho posláním bylo, tak jako jinde, chránit ivoty, zdraví a majetek spoluobèanù. Stanovy, regule, èinnost i zaøazení sboru se mìnily tak, jak vyadoval bìh èasu. A
jak je to dnes? Sbor dobrovolných
hasièù v Samechovì, jako obèanské sdruení, je souèástí Sdruení
hasièù Èech, Moravy a Slezska, se
zaèlenìním do Okresního sdruení v Benešovì a souèástí hasièského okrsku Ostøedek. V souèasnosti je tvoøen sedmnácti èleny.
Zásahová jednotka je na základì
splnìní všech legislativních a dalších podmínek zaèlenìna do integrovaného záchranného systému
ÈR. Je zøizována obcí, a v našem
pøípadì zaøazena do kategorie
JPO 5 (jednotka poární ochrany).
Podle stupnì vybavení technikou,
vìcnými prostøedky i poètem èlenù
je v pøípadì potøeby povolána operaèním støediskem k jednotlivým
zásahùm a událostem. JPO 5 Chocerady - Samechov má pro rok
2010 sedm øádných èlenù, kteøí absolvují odborná školení a jsou
podrobeni zdravotní prohlídce.

Všichni èlenové jsou vybaveni zásahovými komplety. V období záøí
a prosinec 2009 byla jednotka povolána celkem ètyøikrát, a to vdy k
poáru.
SDH Samechov i nadále svou aktivitu smìøuje ke spolupráci s obcí.
Poøádá spoleèenské akce, jako je
hasièský den, èarodìjnice, apod.
Údrbu techniky i zbrojnice ve vìtšinì pøípadù zajišují sami èlenové
SDH.
Rok 2010 je pro všechny stupnì
hasièského sdruení rokem volebním. Na úrovni sborù a okrskù u
volba probìhla. Výkonné výbory
pro další pìtileté období vypadají
takto:
VV SDH Samechov: starosta Martin Kùrka, jednatel - Michal Èálek, velitel - Zdenìk Šarbach, strojník - Miroslav Šusta, hospodáø - Jana Šustová.
VV okrsku Ostøedek - tvoøeného
sbory: Ostøedek, Vranov, Tøemošnice, Choratice, Samechov a Bìl-

Michal Èálek
Zdenìk Šarbach
Miroslav Šusta
Karel Nekvasil
Martin Kùrka
Petr Šimek
Pavel Dráb

èice - starosta - Martin Kùrka (Samechov), námìstek starosty - Aleš
Znamenáèek (Vranov), velitel František Nerad (Ostøedek), jednatel - Helena Holubková (Vranov), hospodáø - Vladimír Jíša (Tøemošnice).
Stále èastìji se setkáváme se zájmem rodièù a jejich dìtí o zapojení
do poárního sportu a soutìí. Hledáme proto maminku, nebo tatínka, který by nám pomohl a stal se
vedoucím pøípadného dìtského
drustva. Èlenové SDH v Samechovì budou nápomocni plnou mìrou. Zázemí, vybavení, zkušenosti
i konkrétní pomoc zajistí. Pøesto je
potøeba osoba, nebo osoby, které
dìti povedou a budou se s nimi pravidelnì scházet. Pøípadní zájemci
se mohou hlásit na tel. èísle 723
545 755, nebo e-mailu martinkurka@gmail.com. Dìkujeme.
Telefonní èísla èlenù zásahové
jednotky:

603 372 289
737 017 971
720 629 723
604 406 747
723 545 755
737 538 307
606 286 831
SDH Samechov

Výzva policie ÈR
Policie Èeské republiky aktivnì
pùsobí v boji proti drogové
kriminalitì, zároveò by však uvítala
aktivní spolupráci Vašeho zastupitelstva i obèanù samotných. Z
tohoto dùvodu jsem nechal zøídit
telefonní linku 974 861 717 a e-mail
drogam.stop@seznam.cz k
monosti pøedávání adresných èi
anonymních poznatkù k výrobì
nebo distribuci drog.
Vrchní rada plk.
JUDr. Václav Kuèera
Øeditel krajského øeditelství policie Støedoèeského kraje

www.chocerady.cz
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ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2010

Pøíprava hráèù zaèala v prosinci
schùzkou s novým trenérem, panem Malým. Od poèátku ledna mùete vidìt po
Choceradech skupinky bìcù, nebo s pøípravou zaèali i naši dorostenci. V rámci
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pøípravy dorost skonèil na dvou turnajích
v hale vdy na bednì a naše áèko absolvuje postupnì nìkolik zápasù. První byl
31.1.2010 v tréninkovém centru Sparty
na Strahovì s Libèicí, zápas skonèil vý-

hrou našich 4:0. Další zápasy jsou naplánovány na 26.2. v Kostelci, 4.3. v Mìcholupech a 13.3. v Kyjích. Èasy zápasù a následné reportáe budou uvedeny na našich stránkách.
Výbor SK

www.chocerady.cz
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