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ZPRAVODAJ

CHOCERADY

Komorní Hrádek, Samechov, Vlkovec a Vestec

zdarma = dvoumìsíèník vydává Obecní úøad Chocerady = roèník 16 = bøezen - duben 2010 = èíslo 2

OHLÉDNUTÍ ZA LOÒSKÝM ROKEM...
Váení spoluobèané,
dnes bych Vás ráda seznámila alespoò
ve struènosti s vyhodnocením roku 2009
z hlediska investièních akcí a dotací. Podrobnìjší informace jsme Vám podali na
veøejné schùzi zastupitelstva obce dne
15.4.2010.
1) Po výmìnì oken provedené v roce
2008 pokraèovala akce Zateplení budovy
Základní školy a Mateøské školy, na které
obec získala dotaci ze SFP, a to zateplením pláštì budovy.
2) Opravy místních komunikací.
3) Provedena oprava 3 sakrálních staveb - zvonièky ve Vestci, zvonièky a køíku ve Vlkovci.
4) Na základì získané dotace zøízeno
kontaktní místo Czech-POINT, které
svým zprovoznìním od ledna letošního
roku umoòuje obèanùm bez objídìní
úøadù získat výpis z veøejných i neveøejných rejstøíkù, provést autorizovanou konverzi dokumentù, zaádat o zøízení datové schránky atd.
5) Z dotace ze SFP byly v záøí zahájeny práce na odbahnìní návesního rybníka v Choceradech, po odbahnìní byla provedena celková oprava zdí. Na opravu
tzv. hlavy rybníka se dotace nevztahovala
a byla financována z prostøedkù obce, celá akce byla dokonèena v prosinci.
6) Zbudována první ochranná zídka u
kontejnerù na tøídìný odpad v ulici k léèebnì.
7) Na jaøe bylo v nevyuívaném prostoru základní školy vybudováno Rodinné
centrum Sluníèko. Herna pro rodièe s nejmenšími dìtmi byla zprvu otevøena dvakrát týdnì dopoledne, pro velký zájem maminek se provozní doba brzy rozšíøila na
tøi dny a od podzimu pøibyl také výtvarný
krouek a cvièení pro rodièe s dìtmi.
8) Po témìø roèním snaení byla dokonèena kategorizace jednotky SDH na
JPO 5, jednotka byla zaèlenìna do integrovaného záchranného systému ÈR a v
pøípadì potøeby je povolávána k zásahùm prostøednictvím operaèního støediska HZS Kolín.
9) Byly odkoupeny nìkteré pozemky
mezi stávajícími studnami pøi Oborském
potoce na vybudování nových vodních
zdrojù pro obec a zaèal se zpracovávat
projekt na opravu stávajících vodních
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zdrojù a projekt na vybudování nových
vodních zdrojù pro obec.
10) Byl dopracován projekt na odkanalizování další èásti obce a výstavbu nové
ÈOV.
11) Pokraèovalo rozšiøování veøejného
osvìtlení v obci.
12) Rekonstrukce budovy tìlocvièny, na
kterou se nevztahovala získaná dotace
na „Zateplení školy“. Z finanèních prostøedkù obce byla provedena oprava havarijního stavu topení v tìlocviènì a støechy, zateplení tìlocvièny, výmìna oken,
fasáda, vymalování a další drobné bezpeènostní úpravy.
Dotace 2009
Obdrené a zrealizované:
Zateplení základní a mateøské školy Obci Chocerady byla v roce 2008 poskytnuta na tuto akci 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 dotaci
na dofinancování akce ve výši 1,5 mil Kè z
Fondu ivotního prostøedí Støedoèeského kraje. V roce 2008 bylo zateplení zahájeno výmìnou oken a dveøí a zateplením
støechy, v loòském roce pokraèovalo zateplením pláštì budovy a stavebními
úpravami tìlocvièny. V listopadu probìhla
poslední kontrola realizace projektu, pøi
ní pracovníci Státního fondu ivotního
prostøedí neshledali ádné závady. Realizací projektu by mìlo dojít ke sníení emisí CO2 o cca 165,09 t/rok a k úspoøe energie cca 1340 Gj/rok. To ukáe energetický
audit, který budeme podávat zhruba za
rok po realizaci a který zhodnotí, zda zateplení skuteènì splnilo poadované parametry.
Czech POINT - Na poèítaèové vybavení
kontaktního místa jsme obdreli dotaci z
Integrovaného operaèního programu Ministerstva vnitra ve výši 72.521 Kè, celkové náklady projektu byly 85.319 Kè. Bìhem øíjna byla instalace systému dokonèena a od ledna letošního roku byla sluba Czech POINT na obecním úøadì zprovoznìna.
Oprava tøí sakrálních staveb - Dotaci ve
výši 243.587 Kè na tento projekt obdrela
obec Chocerady ze Státního zemìdìlského intervenèního fondu Ministerstva

KULTURNÍ a
SPOLEÈENSKÉ AKCE
od dubna do èervna
Pálení èarodìjnic
Uskuteèní se v pátek 30. dubna. Od 18
hodin budou na høišti SK Chocerady pøipraveny hry pro dìti, opékání buøtù a ve
20 hodin èarodìjnická hranice.
Staroèeské máje
V sobotu 8. kvìtna od 13 hodin poøádá obèanské sdruení Apfel Company ji
podvacáté tradièní májovou veselici. V 18
hodin jako vdy vyvrcholí tancem Staroèeské besedy pøed kostelem a popravou
krále.
Pohádkový les
Poøádají TJ Sokol a OÚ Chocerady v nedìli 23. kvìtna v Oborském lese. Start bude tradiènì na malém høišti na konci dolní
Lipské od 14 do 16 hodin.
Den dìtí
Uskuteèní se v sobotu 5. èervna od 15 hodin na høišti SK Chocerady.
Zájezd seniorù
Ve ètvrtek 24. èervna poøádá sociální komise OÚ zájezd na Hrad Èervený Újezd.
Podrobnìjší informace na stranì 3.
Podrobnìjší informace ke všem akcím
budou zveøejnìny na plakátech.

zemìdìlství. Celkové náklady na projekt
byly 276 tis. Kè a v rámci projektu došlo k
zrestaurování zvonièky na návsi ve Vestci
a zvonièky a køíku v horním Vlkovci.
Oprava a odbahnìní návesního rybníka - V kvìtnu byla obci pøiznána na tuto akci dotace z Operaèního programu pro ivotní prostøedí ve výši 851 833 Kè. V záøí
byl rybník vypuštìn, odbahnìn v celé ploše, jen dno podél zdí bylo ponecháno v pùvodním stavu. Dále byla provedena celková oprava zdí.
Dopravnì bezpeènostní opatøení - v
rámci dotace z Fondu dopravnì bezpeènostních opatøení na silnicích Støedoèeského kraje byly v obci instalovány radary
a zrcadla pro zvýšení bezpeènosti provozu i chodcù uvnitø obce.
pokraèování na stranì 2
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informace
OHLÉDNUTÍ ZA LOÒSKÝM ROKEM...
pokraèování ze strany 1
V roce 2009 obec poádala o dotaci na:
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 Operaèního
programu ivotního prostøedí.
Projekt „Replika sochy sv. Jana Nepomuckého“ - ádost o dotaèní prostøedky
ve výši 1.142 tis. byla podána na Fond obnovy kulturních památek Støedoèeského
kraje.
Úprava veøejného prostranství - náves
obce Chocerady I. etapa - bylo poádáno o dotaci u Støedoèeského kraje z Fondu rozvoje obcí a mìst ve výši 3.980 tis.
Kè. V rámci projektu by mìlo dojít ke zlepšení stavu chodníkù kolem rybníka, k doplnìní lavièek a odpadkových košù, k modernizaci autobusové zastávky, k osázení
návsi zelení a k výmìnì vývìsních tabulí.
Jednou z dùleitých informací je hospodaøení obce.
Pøíjmy dosáhly èástky 22.411.448 Kè
Výdaje dosáhly èástky 23.120.512 Kè
Zùstatky na úètech k 31. 12. 2009
Základní bìný úèet 7.654.451 Kè
Úèet kanalizace
113.563 Kè

Kulturní a spoleèenské akce, které v
prùbìhu roku 2009 poøádal obecní úøad,
nebo podporoval jejich realizaci:
· Maškarní ples pro dospìlé
· Velikonoèní posezení pro seniory
· Den Zemì
· Pálení èarodìjnic
· Zájezd pro seniory do Kutné Hory
· Staroèeské Máje
· Koncert v zámecké kapli na K. Hrádku
· Den dìtí
· Pohádkový les
· Hasièský den v Samechovì
· Divadlo pro dìti
· Cesta kolem svìta
· Zdobení vánoèního stromu
· Mikulášská besídka
· Adventní koncert
· Vítání obèánkù
Na závìr bych ráda podìkovala paní místostarostce, všem pracovníkùm obecního
úøadu a zastupitelùm obce, kteøí svojí prací vytváøejí pøíjemné prostøedí pro nás
všechny jak na úøadì, tak i v obci, a dále
všem, kteøí pomáhají obci a obìtují svùj
volný èas na kulturní a spoleèenské akce
a další aktivity obce. Dìkuji také manelùm Vilimovským za sponzorování tisku tohoto Zpravodaje, který od roku 2008 dostávají bezplatnì všichni obèané Chocerad. Dìkuji!
Eva Bubnová, starostka obce

Maškarní pro dìti
27. 3. 2010, týden po maškarním plese,
se sál hotelu Ostende v Choceradech
opìt zaplnil maskami. Nyní byl všude slyšet smích, výskot a dupání. Bylo zde maškarní pro dìti! Pøípravy probíhaly celý týden. Výsledkem byl krásnì vyzdobený
sál, obrovský stùl, který se prohýbal pod
tíhou ovoce, sladkostí a jiných pochutin,
pøipraveno mnoho odmìn a zábavy pro
všechny dìti, které se chystaly pøijít.
Vše odstartovalo v 15 hodin odpoledne, kdy roztoèil své desky DJ, který byl i
stylovì obleèen a na vše koukal pøes obrovské rùové brýle. Svými rytmy roztancoval nejen roj dìtských masek, ale i jejich rodièe, prarodièe a jiné pøíbuzné, kteøí
dìti na maškarní doprovázeli. Zábavu doplòovaly nápadité soutìe -stavìní nejvyšší vìe, štafeta, ale i známá hra
„idlièkovaná“, která byla obmìnìna na
„kroukovanou“.
Jako na kadém maškarním plese nebo bále, i tady se konala volba nejhezèí
masky. Skøítek Sázavák, který celou akcí
provázel, nechal udìlat promenádu masek, pøi které se mohla kadá sama pøedstavit. Nebylo ani trochu lehké z tolika nádherných masek, z nich nìkteré si dokonce dìti vyrábìly samy, vybrat tu nejhezèí.
Bálu vévodili kuchaøi, indiáni, princezny,
missky, Šmoulinka, Èervená Karkulka, ba-
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letka, beruška, vodník, vosa, dobrovolný
hasiè, králíèci a mnoho dalších pohádkových i filmových bytostí. I pøes velkou snahu nebylo moné spoèítat, kolik jich na sále vlastnì bylo. Porota nakonec s velkým
úsilím vybrala 10 svým zpùsobem jedineèných masek, které dostaly krásné dorty. Ale protoe to skøítkovi Sázavákovi nepøišlo spravedlivé, zavelel útok na stùl plný dobrot a dáreèkù. Nakonec si tedy
všechny ty krásné masky odnesly domù
nìjakou tu odmìnu a dobrotu. A pak u nezbývalo nic jiného ne se bavit a veselit,
ne tóny zcela utichly.
Závìrem bych chtìla podìkovat všem,
kteøí se na akci podíleli, jak finanèní nebo
vìcnou pomocí, tak i obìtováním svého
volného èasu. Díky nim mohly dìti z Chocerad a okolí strávit další pìkné odpoledne.
Lenka Krejcárková

Úprava zelenì
mezi farou a školou
Jistì jste si všimli zmìny, která se udála
v prostoru mezi farou a školou. Túje poškozené u v minulých letech tìkým mokrým snìhem se letos opìtovnì lámaly
pod tíhou mohutné snìhové nadílky. Beztvaré a zohýbané ji rozhodnì nebyly ozdobou parèíku, proto je koncem bøezna
pracovníci Obecního úøadu vyøezali, aby
mohly být nahrazeny novou úhlednìjší výsadbou. Vzhledem k tomu, e tøešnì sakury, které bývaly jednou z krásných dominant støedu obce, mìly mnoho pøíznivcù a
obdivovatelù, bylo rozhodnuto, e sakury
se do Chocerad vrátí právì do tohoto
uprázdnìného prostoru.
Teï, kdy ètete tyto øádky, by první èást
úprav mìla být hotova, sakury vysázené
v rámci Dne Zemì by ji mìly být na svých
místech, stejnì tak i keøe a èervenì olistìný javor. Návrh nových výsadeb zpracovala bezplatnì Martina Havlová, touto
cestou ještì jednou dìkujeme.
Klára Rùièková

Autobus è. 465
V souvislosti se stínostmi obèanù na
pravidelnost spojù autobusové linky è.
465 Chocerady - Samechov bylo vyvoláno jednání se spoleèností Veolia Transport Praha s. r. o., která je dopravcem této
linky. Vedení spoleènosti byla ze strany
obce podána stínost na jednání nìkterých øidièù, kteøí ukonèují jízdu v jiném
místì, ne jakým je koneèná zastávka, nebo dokonce jízdu na této trase vùbec neuskuteèní. Tato stínost byla uznána jako
oprávnìná.
Pøesto prosíme obèany, aby v pøípadì
dalších problémù na této autobusové lince kontaktovali Obecní úøad Chocerady.
Obecní úøad

Sdìlení OÚ
Obecní úøad sdìluje, e z dùvodu odchodu pana Miloše Fantyse byl od 15.3.
2010 pøijat do pracovního pomìru (správa obecního majetku a investice) pan Martin Kùrka, tel.: 317 763 516, mob.: 723
545 755.
Obecní úøad
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informace
VELIKONOÈNÍ
POSEZENÍ
Dne 26. bøezna uspoøádala sociální komise OÚ Chocerady velikonoèní posezení pro seniory v jídelnì ZŠ a MŠ Chocerady. K pøíjemné pohodì pøispìly dìti školkové i školní s pásmem písníèek, básní a
pohádkových scének. Velký úspìch sklidily minimaoretky Smetanky. Se zájmem si všichni prohlédli výstavu velikonoèních kraslic v Rodinném centru Sluníèko. Na závìr naše seniory rozehøáli
svými melodickými písnìmi Honza a Magda. Bìhem programu nechybìlo ji tradiènì malé obèerstvení. Vìøíme, e
všichni pøítomní si krom drobných dáreèkù s velikonoèními motivy od dìtí odnášeli i dobrý pocit z pøíjemnì stráveného odpoledne.
Sociální komise OÚ Chocerady

PØIPRAVUJEME
Dne 24. èervna 2010 autobusový
zájezd na Hrad Èervený Újezd, kde si
budete moci prohlédnout:
· Muzeum èeského venkova - ukázka ivota na venkovì v 18. - 20. století, tradièní øemesla, obytné svìtnièky,
výrobky a nástroje - na 4 000 exponátù
· Skanzen, zahrady - venkovské
stavby - v zahradách je pak vysazeno
více ne 500 druhù døevin, rostlin a
kvìtin
Instrukce k odjezdu budou upøesnìny v prùbìhu mìsíce èervna. Sledujte vývìsky OÚ.
Tìšíme se na Vaši úèast.
Sociální komise OÚ Chocerady

Sportovní
odpoledne
pro nejmenší
Agentura Èlovíèek srdeènì zve na
sportovní odpoledne pro dìti od 2 do
10 let, které se uskuteèní v nedìli 16.
kvìtna od 14 do 18 hodin na fotbalovém høišti SK Chocerady.
V prùbìhu odpoledne si dìti vyzkouší nìkolik atraktivních sportovních disciplín, porovnají své dovednosti s ostatními dìtmi v závodech napø. v bìhu, ve skoku a dalších, budou
mít monost vyzkoušet si nìkteré atletické disciplíny s pravými atletickými
pomùckami pro nejmenší. Od 15 hodin pak zaènou „opravdové závody“ o
medaile. Dìti budou rozdìleny do kategorií, take i ty nejmenší mají veliké
šance vyhrát! Na kadého úèastníka
pak èeká sladká odmìna. Vstupné je
zdarma.
Po celou dobu konání akce se budete moci seznámit s prezentací rùzných
sportù pro dìti jako napø. dìtská gymnastika, cvièení rodièù s dìtmi, plavání dìtí a také s ukázkami pohybové
prùpravy a sportovních èinností s nejmenšími dìtmi.
Nezmeškejte tedy start a pøijïte si
zazávodit! Tìšíme se na vás!
Radka Vojtová

ZPRÁVY ZE SLUNÍÈKA
VÝSTAVA VELIKONOÈNÍCH KRASLIC A DEKORACÍ
Ve dnech 23. bøezna a 1. dubna ve Sluníèku probìhla výstava velikonoèních
kraslic a dekorací. Výstavu navštívilo
132 dìtí a 105 dospìlých. Dìti dávaly
pøednost barvám, take na první místo
svými hlasy umístily kraslice polepené bavlnkami, na druhé místo kraslice klasické
voskové dvakrát barvené a tøetí místo daly kraslicím, které byly polepeny nejrùz-

rámci svého velikonoèního posezení ve
školní jídelnì. Dìkujeme všem, kteøí pøispìli svými výtvory, kromì dìtí jmenovitì
pak pí Soukupové, pí Èerné, pí Rebcové,
pí Kobiánové, Františkovi a Emì Šilarovým, pí Martínkové, pí Hofmannové a pí
Váòové a doufáme, e pøíští rok se zúèastní i ti, kteøí to letos nestihli.
Martina Kamelská

nìjšími pøírodními materiály. U dospìlých pak
tyto poslednì zmínìné zvítìzily, druhé místo
získaly pøekrásnì zdobené perníèky všech
moných tvarù a tøetí místo obsadily kraslice
pomalované speciálními lihovými fixy.
Výstavy se úèastnily svými výtvory i dìti z
choceradské základní a mateøské školy, jejich
výrobky byly zároveò urèeny jako dáreèky pro
seniory, kteøí si výstavu pøišli prohlédnout v
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4. bøezna se konal ve Sluníèku karneval pro nejmenší dìti. Omezený prostor
herny si pøi úèasti 20 dìtí a stejného poètu
dospìlých vyzkoušel patrnì svùj kapacitní limit.
Martina Kamelská

ZPRÁVY ZE SLUNÍÈKA
KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ DÌTI

MAŠKARÁDA
Rok se s rokem sešel a my se zase
doèkali. Po tøi sta šedesáti dnech nudného brouzdání ve fádním všedním
obleèení pøišel den tøi sta šedesátý pátý. Den nejdùleitìjší. Den, kdy se
kadý z nás koneènì mùe slušnì
oháknout a vyrazit se pobavit s jinými
slušnì oháknutými Choceraïáky. A v
sále hotelu Ostende, který podobnou
slávu u pìkných pár let nezail, se
23. bøezna veèer potkali princové a
princezny, hodné èarodìjnice, zlé královny, trpajzlíci s vodníky, školaèky s

jeptiškami, králíci s kloboukem, faráøi
se Skoty, kovbojové se Snìhurkou. A
jak u to pøi takovýchto neformálních
pohádkových setkáních bývá, bylo to
zase super! A proto tímto dìkujeme
všem, kteøí jste se jakkoliv podíleli na
pøípravì letošního maškarního plesu,
ale hlavnì a zejména Lence a Honzovi Krejcárkovým, Petøe Šmídové, Vojtìchu ákovi, Františku Králíkovi a
pracovníkùm hotelu Ostende.
Vaše vdìèné maškary
Martin Smetana - Snìhurka

Významná ivotní jubilea bøezen, duben 2010
Se souhlasem jubilantù uvádíme významná ivotní
výroèí našich spoluobèanù
Bøezen 2010

Janoušek Petr, Chocerady

60 let

Duben 2010

Štollová Milena, Chocerady
Hýbnerová Marcela, Samechov
Lehmannová Jana, Chocerady
Švejdová Zdeòka, Samechov
Bürgelová Rùena, Chocerady

60 let
75 let
60 let
94 let
60 let

Všem oslavencùm pøejeme
hodnì zdraví, štìstí a osobní spokojenosti
Obecní úøad Chocerady
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PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme všem, kteøí se podíleli na pøípravách všech uvedených akcí, dìkujeme za jejich
volný èas, který akcím obìtovali, a za to, e pomáhají naši obec udrovat jako místo, kde se
skuteènì ije. Vítáme a budeme podporovat i
všechny další podobné iniciativy rozvíjející dìní
v obci.
starostka obce
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informace
STUDIJNÍ POBYT V ANGLII
Studijní a poznávací pobyt v Anglii
od 20.3. do 27.3.2010 je souèástí dlouhodobého celoškolního projektu
“Jsme Evropané”.
Pøi první schùzce 15.1. jsme domluvili dùleité informace, jako kdo s kým
bude bydlet. Nejpozdìji do 15. února
jsme zaplatili 7050 Kè doplatek celkové èástky 9 248 Kè. No a pak se odjezd
blíil a my se tìšili a odpoèítávali dny.
Dne 20.3. 2010 kolem 14. hodiny
upøeli všichni kolemjdoucí zrak na
oranový, 15m dlouhý autobus od Student Agency, který zastavil na návsi u
rybníka. Do tohoto autobusu nasedlo
dvanáct ákù choceradské základní
školy a zaèala dlouhá, konkrétnì asi
30 hodinová cesta do Anglie. Málem
bych zapomnìla zmínit, e jsme nejeli
v autobuse sami. Jeli toti s námi studenti a áci støední školy z Tanvaldu a
základní školy z Velvar.
Cestovali jsme pøes Nìmecko, Nizozemsko, Belgii a Francii. Ve Francii
jsme se nalodili na trajekt, kterým jsme
pluli do Anglie, po šesti hodinách jsme
dorazili do Paigtonu. V Paigtonu jsme
se hned vydali do ZOO, prohlédli si
mìsto a k moøi a nakonec si pro nás
kolem šesté hodiny veèer pøijely rodiny. Seznámili jsme se s nimi a ubytovali se. Veèer nás provedli naši týdenní adoptivní rodièe po domì.
V pondìlí jsme šli poprvé do anglické školy. Celý týden jsme se uèili od
8.45 do 12.15 hodin. Odpoledne jsme
mìli naplánovaný program, na který
nás odváel autobus. V pondìlí nás èekala prohlídka Plymouthu a National
Aquarium Museum. Protoe pršelo,
tak se slibovaná vyjíïka lodièkou musela zrušit. Kolem šesté hodiny nás autobus pøivezl zpátky do Paigtonu. Úterní škola utekla rychle a èekal nás výlet
do Exeteru, kde byla prohlídka památek a nákupy. Ve støedu zase škola, návštìva Dartmoor National Park a
Buckfast Abbey. Ve ètvrtek, poslední
den ve škole, se rozdávaly certifikáty a
odpoledne nás èekal závìreèný výlet
do Brixhamu a bowling. Zabalit jsme si
museli u ve ètvrtek veèer, protoe v
pátek byl budíèek v pìt hodin.
Po brzkém budíèku jsme se nasnídali, rozlouèili se svojí adoptivní rodinou a jeli na parkovištì, kde u èekal
autobus. V šest hodin jsme vyrazili z
Paigtonu a jeli do Londýna. V Londýnì
jsme strávili devìt hodin, protoe mìli
páni øidièi povinnou pauzu, a tak bylo
dost èasu na dùkladnou prohlídku Londýna. Prošli jsme nejznámìjší námìstí a památky jako je Big Ben,
Buckinghamský palác, Westminster
Abbey, London Eye a nakonec, kdy
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byli všichni unavení, èekala nás projíïka lodièkou po Temi, z které bylo
vidìt hrad Tower a Tower Bridge.
Okolo dvanácté hodiny v noci jsme
byli na trajektu. Na cestì domù nás zdrely dopravní zácpy v Nìmecku, proto
se pøíjezd do Èeské republiky opozdil
asi o tøi hodiny.
No a to je vše. Anglie byla nádherná
a ráda bych tam jela ještì jednou. Alespoò jsem na vlastní kùi poznala, e

je angliètina v praxi úplnì jiná, ne jak
ji znám ze školy. Pøesto jsme se snaili
odpovídat na dotazy uèitelù, dospìlých i dìtí, zlepšili jsme výslovnost,
slovní zásobu, stali se samostatnìjšími. Poznali jsme, jak lidé v Anglii ijí, jaké mají zvyky. Týdenní pobyt v cizí zemi byl pro nás pouèný, zábavný, vzdìlávací.
Filipa Krchová

Struènì z dìní v SK Chocerady
Dne 27. 2. 2010 se konala valná hromada (poprvé v klubovnì na høišti).
Úèast èlenù SK byla nízká, znaènou
èást èlenské základny (zejména hráèe) dìní v klubu zøejmì moc nezajímá.
Valná hromada probìhla dle standardního scénáøe, byla pøednesena a
schválena zpráva o hospodaøení v
r. 2009, vèetnì èerpání dotace od obce Chocerady, sportovní èást zhodnotili trenéøi jednotlivých oddílù. Novì
zvolený výkonný výbor, kde se vymìnili tøi èlenové, dìkuje odcházejícím Milanu Kocábkovi, Miloši Fantysovi a
Janì Tlamichové. Doufáme, e i nadále s námi budou spolupracovat. Nový
výbor ihned zaèal s prací a pøedloil k
diskuzi a schválení Organizaèní øád,
ve kterém je mimo jiné stanovena i výše pøíspìvkù pro rok 2010 a jeho souèástí je i Návštìvní øád sportovního
areálu SK Chocerady.

Nový trenér „A“ mustva p. Milan Malý seznámil valnou hromadu se zimní
pøípravou na jarní fotbalovou sezónu.
Pøed zahájením sezóny bylo nutno
pøipravit høištì a okolí po nároèné zimì
- probìhly dvì brigády s pomìrnì slušnou úèastí hráèù, uklidily se vìtve z
proøezaných stromù a zapískoval se
trávník.
Vše bylo pøipraveno na první mistrovská utkání dospìlých v sobotu
27.3. „A“ mustvo porazilo Tuchoraz
3:0 po dvou brankách Michala Kodada
a jedné Reného Burceva. Výsledek je
to nadìjný a musíme jít zápas od zápasu a snad se vše povede. Naše „B“
mustvo prohrálo v Drachkovì 2:5. Následující víkend bylo na programu dvojité derby, béèko porazilo Pøestavlky
3:2 a áèko získalo bod v Øíèanech
(2:2).
Jan Vycpálek
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informace
Kritéria pøijímání dìtí do MŠ
Kritéria pro pøijímání dìtí do mateøské školy Základní školy a Mateøské
školy Chocerady 267 pro šk. rok
2010/2011
Zastupitelstvo obce Chocerady na
svém zasedání dne 29.3.2010 schválilo
Kritéria pro pøijímání dìtí do mateøské
školy Základní školy a Mateøské školy
Chocerady 267 pro školní rok
2010/2011. Kritéria si mùete pøeèíst nebo stáhnout ve formátu PDF na webové
stránce obce. Termín zápisu do Základní školy a Mateøské školy Chocerady
267 vyhlašuje øeditelka školy. ádost o
pøijetí dítìte k pøedškolnímu vzdìlávání
je moné vyzvednout v listinné podobì
v Základní škole a Mateøské škole Chocerady.
I.
Základní ustanovení
1) Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29.3.2010 po projednání s øeditelkou Základní školy a Mateøské školy
Chocerady 267 schválilo usnesením
è.1/3/2010 kritéria pro pøijímání dìtí do
mateøské školy Základní školy a Mateøské školy Chocerady 267.
2) Posuzování písemných ádostí
podle tìchto kritérií zajišuje tøíèlenná
komise, jednoho zástupce jmenuje ze
svých èlenù zastupitelstvo obce. Koneèné rozhodnutí na základì pøipraveného vyhodnocení pøísluší øeditelce Základní školy a Mateøské školy Chocerady 267, která výsledek oznámí do 15
dnù po zápisu do mateøské školy Základní školy a Mateøské školy Chocerady 267. Mateøská škola Základní školy a Mateøské školy Chocerady 267
pøijímá dìti ve vìku od 3 let do naplnìní kapacity 56 dìtí.
II.
Kritéria pro pøijímání dìtí do mateøské školy Základní školy a Mateøské
školy Chocerady 267
1) Dìti v posledním roce pøed zahájením povinné školní docházky podle §34,
odst.4, zákona 564/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším
odborném a jiném vzdìlávání, s trvalým
bydlištìm zákonných zástupcù v obci
Chocerady (Samechov, Vlkovec, Vestec, Komorní Hrádek), kde je sídlo mateøské školy Základní školy a Mateøské
školy Chocerady 267, a spádových obcích, které mají uzavøenou dohodu o vytvoøení školského obvodu s Obecním
úøadem Chocerady.
(7 bodù)
2) Dìti, které nebyly pøijaty a podaly prostøednictvím zákonného zástupce pøihlášku ve školním roce 2009/2010, s trvalým bydlištìm zákonných zástupcù v
obci Chocerady, kde je sídlo mateøské
školy Základní školy a Mateøské školy
Chocerady 267, a podají znovu pøihláš-
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ku k pøedškolnímu vzdìlávání prostøednictvím zákonného zástupce.
(6 bodù)
3) Dìti zamìstnancù Základní školy a
Mateøské školy Chocerady 267 a zamìstnancù Obecního úøadu Chocerady
se upøednostòují ve všech bodech.
4) Dìti,
a) které podaly pøihlášku k zápisu pro
školní rok 2010/2011 prostøednictvím
svého zákonného zástupce a zákonní
zástupci mají trvalé bydlištì v obci Chocerady, kde je sídlo mateøské školy Základní školy a Mateøské školy Chocerady 267. Pøi nástupu dítìte do mateøské
školy Základní školy a Mateøské školy
Chocerady 267 pøedloí zákonní zástupci potvrzení o nástupu do zamìstnání
(5 bodù)
b) které podaly pøihlášku k zápisu prostøednictvím svého zákonného zástupce s trvalým bydlištìm v obci Chocerady
a jsou mladší tøí let, mohou být pro daný
školní rok zapsány tehdy, dosáhnou-li
uvedeného vìku do 30.6. šk. roku
2010/2011. Faktický nástup dítìte do
mateøské školy Základní školy a Mateøské školy Chocerady 267 je v tomto pøípadì však moný a po dovršení tøí let
vìku dítìte. Pøi nástupu dítìte do mateøské školy Základní školy a Mateøské školy Chocerady 267 pøedloí zákonní zástupci potvrzení o nástupu do zamìstnání
(4 body)
5) Dìti, které podaly pøihlášku k zápisu
pro školní rok 2010/2011 prostøednictvím svého zákonného zástupce, mají trvalé bydlištì v obci, která má uzavøenou
dohodou o vytvoøení školského obvodu
s Obecním úøadem Chocerady, kde je
sídlo mateøské školy Základní školy a
Mateøské školy Chocerady 267.
(3 body)
6) Dìti, které nebyly pøijaty a podaly prostøednictvím zákonného zástupce pøihlášku ve školním roce 2009/2010,
podle vìku dítìte, s trvalým bydlištìm
mimo obec Chocerady a mimo obce, které mají uzavøenou dohodu o vytvoøení
školského obvodu s Obecním úøadem
Chocerady, kde je sídlo mateøské školy
Základní školy a Mateøské školy Chocerady 267, a pøedpokládá se, e po skonèení pøedškolního vzdìlávání v mateøské škole Základní školy a Mateøské školy Chocerady 267 pøestoupí k základnímu vzdìlávání do základní školy Základní školy a Mateøské školy Chocerady 267 (sourozenec v základním vzdìlávání v Základní škole a Mateøské škole Chocerady 267) a podají znovu pøihlášku k pøedškolnímu vzdìlávání prostøednictvím zákonného zástupce.
(2 body)
7) Dìti, které podaly pøihlášku k zápisu

pro školní rok 2010/2011 prostøednictvím svého zákonného zástupce s trvalým bydlištìm mimo obec Chocerady a
mimo obce, které mají uzavøenou dohodu o vytvoøení školského obvodu s
Obecním úøadem Chocerady, kde je sídlo mateøské školy Základní školy a Mateøské školy Chocerady 267, a pøepokládá se, e dítì po skonèení pøedškolního vzdìlávání v mateøské škole Základní školy a Mateøské školy Chocerady 267 pøestoupí k základnímu vzdìlávání v základní škole Základní školy a
Mateøské školy Chocerady 267 (sourozenec v základním vzdìlávání v Základní škole a Mateøské škole Chocerady
267).
(1 bod)
III.
Závìreèná ustanovení
1) Pøi stejném poètu bodù kritérií rozhoduje o pøijetí do mateøské školy Základní
školy a Mateøské školy Chocerady 267
vìk dítìte.
2) Dodateèné prokázání nepravdivosti
údajù, které byly poadovány a uvedeny v pøihlášce do mateøské školy Základní školy a Mateøské školy Chocerady 267, bude bráno jako závané porušení výše stanovených kritérií a s dítìtem, které zastupují zákonní zástupci,
bude pøerušeno správní øízení a øeditelka školy mùe ukonèit jeho pøedškolní
vzdìlávání pro školní rok 2010/2011.
3) Pøi uvolnìní místa v mateøské škole
Základní školy a Mateøské školy Chocerady 267 v prùbìhu školního roku
2010/2011 budou pøednostnì pøijímány
dìti s nejvyšším poètem bodù stanovených kritérii, které nebyly pøijaty k pøedškolnímu vzdìlávání z dùvodu naplnìní
míst v mateøské škole Základní školy a
Mateøské školy Chocerady 267.
4) V pøípadì nesrovnalostí si øeditelka
Základní školy a Mateøské školy Chocerady 267, její souèástí je mateøská škola, vyhrazuje právo rozhodnout ve prospìch dítìte.
5) Tato kritéria pro pøijímání dìtí do mateøské školy Základní školy a Mateøské
školy Chocerady 267 pro školní rok
2010/2011 platí od 1.4.2010.
6) Bodové hodnocení dìtí, které podaly
prostøednictvím zákonného zástupce
pøihlášku k pøijetí do Základní školy a
Mateøské školy Chocerady 267, bude k
nahlédnutí po pøijímacím øízení u øeditelky školy.
7) Informace uvedené v pøihlášce dítìte
do mateøské školy Základní školy a Mateøské školy Chocerady 267, kterou podali zákonní zástupci, budou vyuity
pouze pro vnitøní potøebu Základní školy
a Mateøské školy Chocerady 267 a
správce zajišuje ochranu osobních dat.
Mgr.Romana Koláøová - øeditelka školy
Eva Bubnová - starostka obce
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informace
MYSLIVCI HODNOTILI
Dne 20.3.2010 se konala výroèní èlenská schùze Mysliveckého sdruení Ostøí
Chocerady, na které se hodnotil rok minulý a plánoval rok letošní. Myslivci mezi sebou pøivítali milého hosta - starostku obce
Chocerady, paní Evu Bubnovou.
Schùzi zahájil pøedseda MS sdruení
„Ostøí“ Chocerady Ing. Martin Böhm, který seznámil úèastníky s programem schùze a pøednesl svou zprávu. Další èlenové
výboru pøednesli své zprávy týkající se
pestré èinnosti èlenù MS „Ostøí“ Chocerady.
Hovoøilo se o brigádnické èinnosti myslivcù pro obec, Lesy ÈR a zemìdìlské
subjekty. Svou zprávu o hospodaøení
sdruení pøednesl finanèní hospodáø.
Dùleitým tématem byla zpráva mysliveckého hospodáøe týkající se péèe o
zvìø, kdy dlouhá zima s vysokou snìhovou pokrývkou znesnadòovala zvìøi
pøístup ke krmivu. Myslivci za zvýšeného
úsilí doplòovali seno a obilí do svých
krmelcù a zásypù. Hodnotil se také odlov
zvìøe srnèí a èerné. Vzhledem k výskytu
divoèákù probìhly na podzim tradiènì 4
naháòky na èernou zvìø za úèasti vìtšiny
èlenù mysliveckého sdruení a loveckých
hostù. Hovoøilo se o sèítání zvìøe a níz-

kých stavech zajícù a baantù.
V diskusi se následnì mj. hovoøilo o
tom, co myslivce trápí: napø. èerné
skládky odpadu v pøírodì, neukáznìní
majitelé psù, kteøí nechají své „miláèky“
volnì se pohybovat v honitbì a ti pak
štvou zimou zesláblou zvìø. Vùèi tìmto
nešvarùm budou myslivci postupovat v
souladu se zákonem ve spolupráci s
Obecním úøadem.
Z hlediska plánování na letošní rok se
myslivci usnesli, e budou pokraèovat ve
své èinnosti se stejným elánem jako loni.
Ing. Martin Böhm

Kola lákají zlodìje
Policisté øeší jejich krádee
Benešovští policisté kadoroènì prošetøují nìkolik desítek pøípadù krádeí
kol. Pøevánì se jedná o horská kola, která jsou odcizena ze sklepù domù, garáí,
koèárkáren, rekreaèních objektù, ale také
o kola, která jejich majitel ponechá stát nezajištìna pøed restaurací, prodejnou, v
chodbì domu nebo pøed domem.
Jako pøíklad mùeme uvést dva pøípady, které policisté letos v bøeznu šetøili. Jedenadvacetiletá ena nechala stát svoje
nezabezpeèené horské jízdní kolo v chodbì restaurace v Choceradech. Toto nìkdo v nestøeeném okamiku odcizil a poškozené tak zpùsobil škodu za osm tisíc
korun.
O své horské kolo také málem pøišel
dvaašedesátiletý mu z Týnce nad Sázavou, kdy mu jeho kolo v hodnotì sedmi
tisíc korun nìkdo odcizil pøed prodejnou
potravin v Peceradech. Mìl však na rozdíl
od eny štìstí, protoe kriminalisté zjistili,
kdo je z krádee podezøelý. Jedná se o devìtatøicetiletého mue z Prahy - venkov,
kterému týneètí policisté sdìlili ve zkráceném pøípravném øízení podezøení ze spáchání pøeèinu krádee. Kolo, které mìl podezøelý ještì u sebe, zajistili a vrátili majiteli.
Jak tedy pøedcházet krádeím jízdních
kol?
Majitelé kol by si mìli uvìdomit, e odcizení nezajištìného kola je otázkou nìko-

www.chocerady.cz

lika vteøin a riziko pro pachatele je nízké.
Pro zlodìje je takové kolo velkým lákadlem. Staèí ho jen vzít a odvézt. Proto, pokud cyklista kolo odstaví na ulici, mìl by
ho vdy pøipoutat k pevnému pøedmìtu,
se kterým se nedá hýbat, a to zámkem nebo lankovým øetízkem. Mùe rovnì poádat známou osobu, aby mu kolo pohlídala. Pokud si vyjede na projíïku více cyklistù, tak je lepší, kdy u odstavených kol
zùstane jeden z nich.
Pokud cyklisté ukládají kola do spoleèných prostor domu, kde bydlí, mìli by zajistit, aby vstupní dveøe do tìchto prostor
a vstupní dveøe do domu byly stále zavøené a opatøené kvalitním zámkem. Mnozí
však kola ukládají do sklepù. Ty by nemìly být zajištìny jen petlicemi, které lze
snadno pøekonat, ale rovnì kvalitním
zámkem. Zde se vyplatí kolo ještì øetízkem pøipevnit k nìjakému pevnému pøedmìtu. Pachateli je toti potøeba jeho úmysl krádee ztíit nebo ho od nìj dokonce
odradit.
Pro pøípad odcizení kola je ještì vhodné si poøídit fotografii kola, poznamenat si
výrobní èíslo a po jeho zakoupení si
uschovat doklady pro potøeby policie a pojišoven. Dojde-li však i pøes veškerá bezpeènostní opatøení pøece jen ke krádei
kola, mìl by to obèan policistùm oznámit.
nprap. Zuzana Stránská

Parcourová støelnice

LZ Konopištì
Váení obèané,
jako kadý rok Vás chceme seznámit
s vìtšími akcemi na støelnici Vrá. Tato
byla zprovoznìna v roce 1999 a bìhem
svého krátkého pùsobení si vybudovala dobré jméno nejen u tuzemských,
ale i zahranièních sportovních støelcù.
Støelnice a její støelištì se nachází na
k.ú. Bìlèice, v lesních porostech mezi
obcemi Chocerady, Vestec, Vodslivy a
v lokalitì Vrá je umístìno provozní
centrum.
V letošním roce budeme poøádat jednu velkou mezinárodní soutì GRAND
PRIX PRAGUE zaøazenou jako mistrovství ÈR, která se uskuteèní 15.16.5.2010. Na tuto soutì pøijede jistì
øada zahranièních støelcù, kteøí se ji
zúèastnili mistrovství svìta v loveckém
parcouru na Konopišti. Tito støelci obvykle jezdí s rodinami a rádi vyuijí nabízený potenciál slueb Chocerad a blízkého okolí. V letošním roce se bude konat ještì asi 6 vìtších závodù, z nich
se nìkteré zapoèítávají do Èeského poháru loveckého parcouru v termínech
13.3., 18.-21.3., 3.4., 15.-17.4., 18.4. a
9. a 10.10.2010. Dále budeme poøádat
pohár LÈR s.p. ve dnech 4. a 5.6. a
støelby pro okolní myslivecká sdruení
19.6.2010 MS Vranov.
Termíny tìchto akcí jsou k nahlédnutí
na internetových stránkách Lesù ÈR a
termíny teprve vzniklých komerèních
akcí budou s pøedstihem vyvìšeny na
nástìnkách v pøilehlých obcích. Všechny další menší akce budou umístìny
do nejblišího okolí hájenky Vrá, se
smìrem støelby do boèního údolí, kde
by mìlo dojít ke sníení hlukového zatíení. Tréninkové støílení v maximální
míøe pøesouváme na všední dny, a to
nejdéle do 19 hodin.
V letošním roce nebudeme bìhem
letních prázdnin poøádat ádnou veøejnou soutì.
Støelnice a její provoz jsou povoleny
rozhodnutím policie ÈR OO Benešov
è.j.: ORBN - 802/ZBR 1999. Na støelnici jsou pouívány pouze netoxické terèe s atestem EU. Pøíjezdové komunikace, pøístupové cesty a stezky budou
oznaèeny výstranými nápisy upozoròujícími, e v dobì støelby je do vyhrazeného prostoru vstup zakázán „Støelnice - zákaz vstupu„ - a prostor
støelby bude ještì po celém obvodu
oznaèen èervenobílou výstranou páskou. Tímto zároveò prosíme obèany,
aby nenièili zabezpeèovací prvky støelnice.
Vìøíme, e obèané pochopí obèasné
omezení volného pohybu v této lesní lokalitì i zvukový doprovod støelby.
Dìkujeme za pochopení.
Ing. Ludìk Císaø
vedoucí polesí
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Nebýt víceménì náhodného nálezu a
šastné pøítomnosti Milana Bobera pøi
likvidaci starých, neutøídìných a nedbale

odloených dokumentù, naštìstí dochovaných po nìkolikerém stìhování MNV i
OÚ, mezi nimi byla mj. kniha zápisù sokolských, asi jen stìí by mohla být podrobnìji zachována historie spolku Tìlovýchovné jednoty Sokol v Choceradech.
Díky této náhodì mohly být napsány tyto
statì a nebýt toho, pravdìpodobnì mnohé z dìjin Sokola by zøejmì upadlo v zapomenutí. V pøedchozím vyprávìní jsme si
pøipomnìli poèátky Sokola od jeho ustavení, pøekroèili první svìtovou válku a
opustili Sokol na poèátku let dvacátých. V
navazujícím pokraèování si zavzpomínejme na léta meziváleèná.
Ve vedení spolku se v tomto období vystøídalo nìkolik starostù, místostarostù,
náèelníkù a vzdìlavatelù. Na postu starosty Sokola starosta obce František Kopøiva, továrník Karel Jasanský a MUDr. B.
Musil, na postu místostarosty èi námìstka J. idlický, nájemce dvora Obora, kníecí dùchodní Fr. Tomek, Karel Sepekovský, velkostatkáø a budoucí starosta obce
Josef Šimek a Fr. Kocábek, na postu jednatele Fr. Turek, MUDr. B. Musil, uèitel
Adolf Nìmec, statkáø Fr. Hervert, kováø R.
Batelka st. a krejèí Karel Makovièka, na
postu náèelníka uèitel Jaroslav Hrubý, po
nìm Jindøich Kopøiva, František Jejkal,
Antonín Hervert a Jindøich Pøíhoda a náèelnice Anna Koèárková, Boena Maršálková - Pøíhodová, Ludmila Jelínková a
Eva Nìmcová, na postu vzdìlavatele
prof. Vycpálek, uèitel Josef Jelínek, dr.
Musil a uèitelé František Pobuda a Adolf
Nìmec. V hudebním, pìveckém a dramatickém odboru se angaovali kromì prof.
Vycpálka a J. Schücka mlynáø Zdenìk Vávra a další. Knihovníkem a váeným novináøem byl holiè Èenìk Grojer. Hodí se,
mám za to, vzpomenout ještì jména dalších èlenù tehdejšího Sokola, mezi nimi
byli Bøetislav Rùièka, správce sanatoria,
Gustav Bylina, majitel pily ve Vlkovci, koláø Bláha, listonoš Vomáèka, poštmistr
Peer, hrádecký kováø Buòka, hostinský
Jindøich Schüller ze zastávky, øezník a
uzenáø Josef Jedlièka, dùchodní KH R.
Foltýn, hajný Kolmann èi Jar. Lenc, dále
øezník J. Bernard, Pelíšek a Vaverka, a
cvièitelky Scheivlová, Koèárková, Sepe-
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kovská, Jelínková, Kolmannová, Freundová a Zd. Kopøivová èi cvièitelé Karel Èenìk, Fr. Hladík, stavitel Jaroslav Strejèek,
V. Štrach, Josef Vojslavský, a další èlenové Jan Znamenáèek, Josef Nerad, Bohumil Beneš, Èenìk Novotný, Vlasta Ollmannová - Musilová, Jindøiška Stolaøová
- Michálková, Marie ïárská, Rùena Pohùnková, Bohumil Øíha, Jan Marek, Václav Jeek, Prokop Pták èi Èenìk Šramota. Pokladnu hlídal po vìtšinu toho èasu
Bedøich Salátek, ale také Vlad. Freund, a
správcem byl v tomto èase František Hervert. Zápisy poøizovali ponejprv dr. Musil,
nakrátko Antonín Hervert a G. Bylina, pozdìji a nakonec t.è. Karel Makovièka, archiváøem byl obchodník Karel Kadeøábek.
Vánost a peèlivost lze vyèíst z ukázky
krasopisnì vedeného úryvku jednoho ze

první svìtové válce. V téme roce bylo poøízeno piano. O zachycení formou fotografování z tìchto podnikù se svìdomitì
staral Jaroslav Schück. Energii pro svícení v sokolovnì dodával mlýn Vávrùv. O
rok pozdìji byly zakoupeny míèe, oštìp,
tyèe pro skok, disk a koule. V roce 1926
byl na spoleèné valné hromadì Sokola a
Jednoty Komenský zvolen nájemcem sokolovny Antonín Miltner. V øíjnu tého
roku byl zaloen v Choceradech spolek
fotbalistù, „o nìj jeví se mezi jinochy
znaèný zájem, èítá èlenù 30 a koná cvièe-

zápisù zapisovatele z tehdejší doby.
Poøádaly se rùzné, jak se tehdy øíkalo,
podniky ve formì proslovù, pøednášek a
rozhovorù, ve spolupráci s odborem dramatickým, Jednotou Komenský mnoství
divadelních pøedstavení, bezpoèet besídek a také koncertù a akademií, konaly se
vycházky do okolí a poøádány byly zábavy, ples sokolský a Šibøinky, vìneèky kateøinský èi mikulášský, zábavy josefské, posvícenské, masopustní atd., a také divadlo loutkové, no a samozøejmì cvièení.
Postupnì byly poøízeny nejprve kruhy, visutá hrazda a ínìnky, pozdìji kladina a k
cvièení enskému, rytmickému kuele.
Cvièení v duchu zakladatelù Sokola Tyrše
a Fügnera se v tom èase pøevánì promítalo do pøípravy k úèasti na sokolských sletech domácích, okrskových, upních a
všesokolských. Úèast v Praze si choceradští jako èlenové Sokolské upy støedoèeské Jana Podlipného nezøídka vycvièili. Zapomenuto by nemìlo být ani také v té
dobì dobrovolné dárcovství krve.
V roce 1924 byl poloen základ k sokolské knihovnì s poèínajícími 114 svazky.
28.10. toho roku byl slavnostnì odhalen
památník padlým „sokolùm a dalším“ v

ní a zápasy se sousedními kluby na starostovì louce u vinopalny, pozdìji na školním cvièišti. Obì místa jsou však rozmìry
i jinak nevhodná a tøeba tudí postarati se
o pøimìøený pozemek“. Ten se pozdìji našel na tehdy ještì nezastavìné louce pøi
cestì ke mlýnu. V roce 1927 byl v sokolovnì zaloen spolek Tamburašù, z jeho
dvaadvacetièlenného tìlesa mùeme
vzpomenout mj. Josefa Proskovce st., Fr.
Køíe st. èi Fr. Táborského. V tìchto letech byl také zahájen provoz biografu.
Kromì cvièení v sokolovnì a na cvièišti se
sport zejména v létì rozvinul ve hry kromì
v kopanou také v podbíjenou, v tenis
(stolní), v jízdu na velocipédu, v závody v
plování èi veslování a v zápasy pìstní. Závody v bìhu nebyly jen na domácí pùdì, v
oblibì byl štafetový bìh v okruhu sousedních i vzdálenìjších vesnic v okruhu Ondøejova, Støíbrnné Skalice, Hrusic a dalšího okolí. Spíše (vý)letnì se dále provozovala jízda na koni èi hra v tenis, který se
odbýval kromì cvièištì, té na travnatém
kurtu u Škardù, èi na antukovém anebo
moná spíše pískovém za vilou Richterovou nad léèebnou.
pokraèování na stranì 9
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pokraèování ze strany 8
To u jsme ale v letech tøicátých, z nich
u tolik zápisù není, ale pøec nìjaké a
zvláštì dokumenty se díky fotbalovému
SK dochovaly. Té naštìstí, zvláštì proto, e zmínky v kronice obecní jsou v této
oblasti dìní skoupé. Není divu, velká hospodáøská krize a nástup fašismu pøed blíící se válkou pøinesly øadu jiných problémù.
Pro budoucí výstavbu domkù musel pozemek cvièištì u mlýna ustoupit. Naštìstí
za pøispìní Antonína Miltnera a Okrašlovacího spolku v èele s prof. Kamelským
bylo zøízeno pod Ostende koupalištì s pláí a kabinami, bufetem, kuelníkem, pùjèovnou lodìk, maòásky a malým høištìm.
Náhradním pozemkem pro hru v kopanou
pøed posledním umístìním høištì - dnešního stadiónu pod léèebnou se na èas stala louka na tzv. strništi nad vilou Kleinovou, pøi výjezdu z Chocerad vpravo od silnice na Ondøejov. Nedovedu si pøedstavit
míè zakopnutý hluboko pod stráò za touto
loukou. Podobnì tomu muselo být i na
stejnì vìtrné louce za ústavem, která té

hostila na èas místní kopanou. Tímto se
ale ocitáme u sportu, který podobnì jako
jinde se stal hrou nejvíce rozvinutou a vyhledávanou. V klubovnì dnešního stadiónu je moné vidìt tablo s portréty èinovníkù a fotbalistù z roku 1932, bohuel nepojmenované. Úplnou identifikaci hráèù a èinovníkù však jen stìí ještì nìkdo provede a nìkteré z tìchto aktérù mùeme u
jen odhadovat.

Poslední všesokolský slet se konal v roce 1938 a poslední domácí záznam sokolský je z roku 1940. V roce 1942 byla
èinnost Sokola pozastavena a znak sokolský z prùèelí sokolovny sejmut. Zedníkem Janouškem, uvádí obecní kronika.
Skonèila tak velká a významná etapa historie nejen choceradského Sokola.
Ing. Ivo Koøínek

Nabídka Mountfieldu a.s. pro obèany Chocerad

Stejnì jako v minulých letech, generální
øeditel firmy Mountfield a.s. ing. Ivan Drbohlav rozhodl, e obèané Chocerad a pøilehlých obcí spádovì náleících k Choceradùm, kteøí splòují podmínku trvalého bydlištì v obci, mají i letos monost si u firmy
Mountfield a.s. zakoupit bazénovou sadu s
50% slevou (viz výše). V pøípadì zájmu kontaktujte pana Františka Turka, tel.: 742 600
460. Obecní úøad dìkuje generálnímu øediteli za tuto nabídku a vstøícný pøístup.
starostka obce
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DAKON 12
NEPOUITÝ
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Prodám za 7.000,- Kè
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MENŠÍ SVÁØEÈSKÉ
a
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