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ZPRAVODAJ

CHOCERADY

Komorní Hrádek, Samechov, Vlkovec a Vestec

zdarma = dvoumìsíèník vydává Obecní úøad Chocerady = roèník 16 = kvìten - èerven 2010 = èíslo 3

DOBRÁ ZPRÁVA PRO CHOCERADY
Na zaèátku kvìtna pøišla do Chocerad
dobrá zpráva: obec získala dvì dotace z
Operaèního programu pro ivotní prostøedí, a to na výstavbu nové èistièky odpadních vod a dostavbu kanalizace a dále na
sanaci svahu v Dolní Lipské.
Na kanalizaci a stavbu ÈOV obec poádala o dotaci ve výši 45,672 mil. Kè, celkové náklady na stavbu budou èinit
53,657 mil. Kè. V této etapì by mìla být
odkanalizována celá JZ èást Chocerad:
ulice ke mlýnu, k léèebnì a høišti SK, k
Mountfieldu, starší i novì vznikající zástavba nad bývalými dílnami JZD a k
„Tikaláku“ a dále pøipojeny nìkteré domy
ze staré zástavby ve støedu obce a podél
øeky ve smìru na Marjánku. Nová èistièka
odpadních vod s kapacitou pro 1300 obyvatel vznikne podle územního plánu obce
pod areálem Mountfieldu a napojí se na ni
celá stávající a nová kanalizaèní sí.

Splaškové vody ze staré ji nevyhovující
ÈOV budou do nové èistièky pøevedeny a
ze souèasné „èistièky“ bude vybudována
pøeèerpávací stanice.
A kdy se zaène stavìt? To je otázka, která vás bude urèitì zajímat - situace je v
souèasné dobì taková, e obec má územní rozhodnutí, které muselo být souèástí
ádosti o dotaci a nyní je nutné zpracovat
projektovou dokumentaci pro stavební øízení a vyhlásit výbìrové øízení na zhotovitele celé zakázky. Vzhledem k tomu, e
proces pøípravy smlouvy na pøiznanou dotaci Státním fondem ivotního prostøedí s
obcí je zdlouhavý, bude se další postup
odvíjet po podpisu smlouvy. Obec by chtìla bìhem zimních mìsícù získat stavební
povolení, ukonèit výbìrové øízení na zhotovitele zakázky a v pøípadì, e bude uzavøena smlouva se SFP, zaèít na jaøe
2011 stavbu realizovat.

NEDOSTATEK VODY
Obèané, buïte ohleduplní!!!
Nedostatek vody - problém, který nastane vdy na jaøe, kdy zaène být teplo. Proè si nechat dováet vodu do bazénù, kdy mi teèe doma z kohoutku...
To si asi øekne spousta majitelù bazénù v Choceradech, ale v tu chvíli nastane problém a obyvatelé ulic napø. U
Køíku, Horní Lipská, Nad høbitovem
jsou rázem bez vody. Postupnì se sni-

uje tlak a nakonec voda neteèe. Chocerady mají výhodu, e stále mají pro
bìné uívání svoji zásobárnu vody,
která staèí pokrýt bìnou spotøebu.
Snaíme se pøipravit projekt na posílení zdrojù vody, nebo jak je všeobecnì
známo, spodní voda klesá a brzy mùe
nastat krize i u nás v obci. ádáme proto všechny obèany, aby vodou šetøili, a
to hlavnì v letních mìsících!
starostka obce

SVOZ BIOODPADU FUNGUJE!
Upozoròujeme znovu obèany na monost odvozu rostlinného odpadu ze zahrad a domácností. Vzhledem k tomu,
e se nakonec pøihlásilo dostateèné
mnoství zájemcù, svozová sluba byla zahájena, funguje a samozøejmì je
moné kdykoliv se k ní dodateènì pøipojit. Pokud vás tedy trápí problém, co s
nadmìrným mnostvím posekané trávy,
listí a dalších rostlinných odpadù, které nechcete nebo nemùete sami kompostovat na svých pozemcích, máte nyní k dispozici snadné øešení.
Jak ji bylo uvedeno v únorovém èísle

www.chocerady.cz

Zpravodaje, bioodpad se shromaïuje v
hnìdých plastových nádobách, které si
obèané mohou objednat na obecním úøadì ve tøech velikostech podle svých potøeb:
120 l
1045,00 Kè/rok
240 l
1248,50 Kè/rok
1100 l 7975,00 Kè/rok
V cenì je zahrnuto celkem 34 svozù za
kalendáøní rok, v období od 1.5. do 30.10.
se odpad sváí jednou týdnì, v dubnu a
listopadu jednou za ètrnáct dní a v zimních mìsících - od prosince do bøezna pokraèování na stranì 2

Na sanaci svahu má obec pøislíbeno
8,235 mil. Kè, celkové náklady na provedení akce budou 8,697 mil. Kè. Stavba by
mìla zabránit sesouvání svahu nad i pod
vozovkou a tím celkovì zlepšit stabilitu celé lokality a zvýšit bezpeènost provozu.
Svah nad potokem bude staticky zajištìn
záporovou stìnou, pro vìtší bezpeènost
chodcù i vozidel se zde nainstaluje zábradlí. Dojde k èásteènému odøezání skalnatého svahu nad cestou, aby se mohla
rozšíøit vozovka na 4 m. Cesta dostane
té nový asfaltový povrch. Svah zpevní
drátokoše vyplnìné lomovým kamenem.
Souèasnì se vyøeší té odvedení dešové vody ze soubìné komunikace nad
svahem, aby se omezila monost eroze.
Situace je u této akce „papírovì“ stejná
jako u kanalizace a ÈOV, a proto se bude
opìt další postup odvíjet a po podpisu
smlouvy se SFP. O dalších podrobnostech k uvedeným akcím vás budeme informovat.
starostka obce

KULTURNÍ a
SPOLEÈENSKÉ AKCE
v èervenci a srpnu
ralokovy necky
Tradièní soutì o nejatraktivnìjší plavidlo
a posádku poøádaná Krèmou u raloka
se tentokrát uskuteèní u v sobotu 24.
èervence. Od 12 do 14 hodin bude probíhat pøihlašování plavidel, v 15 hodin pak
všechna plavidla odstartují. Kromì zajímavých plavidel se mùete tìšit na koncert Štìpána Kojana (skupina KEKS) od
14 hodin.
Choceradská pou
Po loòském nultém roèníku - pokusu
obnovit tradici choceradských poutí bychom rádi znovu tuto akci uspoøádali, a
to v sobotu 14. srpna. Program (sportovní odpoledne na høišti SK, vystoupení
maoretek …) a rozsah doprovodných
atrakcí a aktivit jsou zatím v jednání s choceradskými spolky. Uvítáme však té
nabídky spolupráce i od jednotlivcù. Pøípadní zájemci se mohou hlásit na OÚ.
Hasièský den pro dìti
V sobotu 21. srpna od 14:00 se bude v
Samechovì konat Hasièský den pro dìti.
Podrobnìjší informace ke všem akcím
budou zveøejnìny na plakátech.
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informace
SVOZ BIOODPADU
FUNGUJE!
pokraèování ze strany 1
jedenkrát v mìsíci. Harmonogram svozù
obdríte pøi vyzvednutí kontejneru.
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.
Klára Rùièková

DEN ZEMÌ

Co se stalo s rybníkem?
Vìtšinu lidí asi zarazilo, e rybník na
návsi v Choceradech tak rychle po odbahnìní zarostl èímsi, co nevypadá sice
vyslovenì odpudivì, ale pøesto nevzbuzuje moc sympatií. Na vysvìtlenou: tento
stav neznamená jednoznaènì, e odbahnìní bylo provedeno špatnì. Odborníci pøedpokládali zarùstání rybníka vodními rostlinami, osídlení vyèištìného prostoru vegetací a drobnými ivoèichy je z
hlediska vytvoøení fungujícího vodního
ekosystému ádoucí. Rdest kadeøavý,
který rybník zarùstá, je v našich podmínkách pùvodním druhem a zcela pøirozeným obyvatelem stojatých vod a ani v
mnoství, v jakém se v rybníce objevilo,
by nemìl pøedstavovat riziko zvýšené
tvorby bahna po odumøení rostlin.
Státní fond P stanovil v rámci rozhodnutí o pøidìlení dotace podmínky, které

musíme po realizaci odbahnìní dodret.
Mezi nì patøí zejména právì to, e rybník
nebude uíván k chovu ryb. Ani v budoucnu by do nìj nemìly být nasazeny rybáøsky zajímavé druhy ryb, vylouèen je kapr,
okrasné èi nepùvodní druhy ryb (amur bílý), dále napø. plotice obecná, cejn velký a
všechny dravé druhy ryb vèetnì okouna
øíèního. Aby se nádr po razantním zásahu stabilizovala, má obec povoleno osadit nádr rybami a po tøech letech po odbahnìní, a to pouze v malém mnoství.
Do té doby by se mìla vodní vegetace a
drobní bezobratlí rozvíjet nerušenì, bez
obsádky.
Vzhledem k velké míøe zarùstání
ovšem konzultuje obec stav rybníka s
odborníky a ve spolupráci s nimi bude
také situaci øešit.
Klára Rùièková

vzhledem k velkému podílu suti a škváry v
naváce bylo nutné také dovézt hodnì nové hlíny, aby stromky mìly z èeho rùst. Pøíprav i sázení se úèastnili èlenové SDH Samechov, s pomocí svého hasièského vozu zajistili zálivku pøi výsadbì a pøislíbili
pomoc pøi zalévání i v dalším období. Velkou zásluhu na zdárném prùbìhu akce
mìl urèitì také p. Vojslavský, který byl
ochotným a díky svým dlouholetým zkušenostem i velmi povolaným rádcem a po-

mocníkem všech pøítomných. Celkem
jsme spoleènými silami vysadili 10 nových stromkù - 9 tøešní sakur a 1 javor a více ne tøicet keøù.
Skupinky, které prošly cesty k Meridì,
Marjánce, na Komorní Hrádek …, posbíraly opìt neuvìøitelný jeden kontejner odpadkù, odvoz zajistil stejnì jako v minulých letech Milan Kocábek. Na høišti SK èekalo na všechny úèastníky obèerstvení, a
zatímco si dospìlí povídali, dìti si mohly
pøi høíèkách s pøírodní tematikou vytvoøit
svou „ptaèí sbírku“.
Doufejme, e deštivé jaro pøispìje ke
zdárnému ujmutí všech sazenic a e práce mnoha lidí nepøijde nazmar. Aby se
všichni, kdo budou po oné frekventované
cestì mezi školou a farou procházet, mohli tìšit z krásnì rùovì kvetoucích stromù.
DÌKUJEME VŠEM, kteøí v sobotu 17.
dubna pøišli a vìnovali svùj èas spoleèné
uiteèné práci.
Klára Rùièková

Den Zemì jsme letos oslavili trochu jinak ne v minulých letech. Nìkteøí dobrovolníci se sice vìnovali obvyklému úklidu,
ale vìtšina sil se tentokrát soustøedila na
sázení nových stromkù, keøù a obnovu
trávníku v zeleném pásu mezi farou a školou.
Pamìtníci si jistì vzpomenou na hospodáøský farní objekt stojící pøed lety v
tìchto místech. Zbytky jeho základù
zkomplikovaly pøípravu sázení, navíc

PÁLENÍ ÈARODÌJNIC
V páteèní podveèer 30. dubna jsme se
sešli na místním fotbalovém høišti, abychom spoleènì strávili tento zvláštní veèer. V prùbìhu veèera dìti soutìily v netradièních disciplínách ve dvou soupeøících drustvech. Tato drustva spolu sehrála hru nápadnì podobnou høe ÍALKY (jednoduchý herní plán, na kterém dùleitou „zbrïovací“ úlohu hrají íalky).
Po splnìní pøíslušné disciplíny dostaly dìti eton, který jim umonil posunout figurku svého týmu na herním plánu blí k cíli.
Cenou pro vítìzné drustvo, ale nejen
pro nìj, byly sladkosti a ruènì malované kamínky s rùznými motivy "strašidýlek", které pro tuto akci pøipravila
Markéta Smolíková (dìkujeme!). Vrcholem tohoto veèera bylo zapálení vatry
s dobøe vytvoøeným symbolem, èarodìj-
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Bludištì v
Choceradech
Na zahradì jsem si pro zábavu udìlal
bludištì. Bude-li mít nìkdo zájem si zabloudit, je vítán. Bývám doma, ale taky jezdím s divadlem. Nejlépe je pøedem zavolat - 317 792 475, 720 405 911. Zájemcùm
také nabízím kníeèku humoristických povídek Ne chmury, HUMORY.
Jiøí Cinkeis, Chocerady 117

nicí. Vše se zvládlo bez komplikací a pøíjemným pøekvapením bylo nejen velké
mnoství soutìících, ale i celkem shovívavé poèasí. Všichni pøítomní tak mìli
monost zpøíjemnit si zvláštní páteèní veèer. Veliké díky patøí obìtavé práci organizátorù akce.
M. Dvoøáková

www.chocerady.cz

informace
POHÁDKOVÝ LES
V nekoneèném sledu pošmourných a
deštivých dnù se kupodivu našla sluneèná skulinka, která pøesnì staèila k tomu,
aby naplánovaná promìna Obory v Pohádkový les mohla být provedena a aby
si ji všechny dìti i rodièe bez deštì a v pohodì uili. I kdy je pravda, e s koèárky
si to všichni, kdo byli nuceni je lesem protlaèit, opravdu „uili“. Cesta rozbahnìná
pøedchozími dešti a místy rozbrázdìná
traktorem rozhodnì nebyla pøíjemná.
Doufáme však, e „pohádkové“ záitky
dìtí tuto nepøíjemnou okolnost pøeváily, a snad ti, kteøí byli v Oboøe poprvé, na
ni docela nezanevøou. Obora je jinak
krásné místo na procházky a hraní s dìtmi, kdy je sucho.
Všechny zúèastnìné èekalo celkem
dvanáct pohádkových stanoviš. Na zaèátku vítal dìti dokonale namaskovaný

Veèerníèek, cestou uèily zpívat kvìtinu
pro pyšnou princeznu Krasomilu, hospodaøily se Snìhurkou a trpaslíky, s Bobem a Bobkem „natíraly“, pøedhánìly
Rumburaka, Boøkovi staviteli pomáhaly
rozváet poštu atd. Na konci musely najít východ z bludištì, aby se dostaly ven
z pohádky a nenechala si je zlá èarodìjnice u sebe ve slubì. Povedlo se všem,
nikdo nám v lese nezùstal.
Nezbývá ne podìkovat tìm, kteøí se
podíleli na pøípravách, za pomoc, za kostýmy všem jednotlivcùm i choceradskému divadelnímu souboru a samozøejmì
všem, kteøí byli ochotni se do kostýmù
navléknout a sehrát dìtem malý kousek
té èi oné pohádky. DÌKUJEME A TÌŠÍME SE NA PØÍŠTÍ ROK!
Klára Rùièková a Martina Kamelská

Sportovní
odpoledne v
Choceradech
V nedìli 16.5. od 14 do 18 hodin uspoøádala Sportovní miniškolka v Choceradech na fotbalovém høišti SK Chocerady
sportovní odpoledne pro dìti od 2 do 10
let.
Pøestoe nám poèasí úplnì nepøálo,

Významná ivotní jubilea kvìten, èerven 2010
Se souhlasem jubilantù uvádíme významná ivotní
výroèí našich spoluobèanù
Kvìten 2010

Jirásek Miroslav, Chocerady
Nepraš Josef, Chocerady
Housková Rùena, Chocerady
Šimek Antonín, Chocerady
Limburská Zdeòka, Chocerady

60 let
60 let
80 let
80 let
65 let

Èerven 2010

Èichovský Karel, Vestec
Pícha Ivan, Vlkovec
Nováková Ivana, Samechov
Neprašová Jana, Chocerady

70 let
75 let
60 let
60 let

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

www.chocerady.cz

pøedpovídaný déš se nám vyhnul a akce se zúèastnilo okolo 200 mladých závodníkù, z toho 114 bojovalo o medaile
ve ètyøech soutìních disciplínách. I pøi
tomto poètu soutìících probìhla akce
podle plánu, dìti si vyzkoušely své
schopnosti v desetiboji a zmìøily své síly
v bìhu, skoku z místa, hodu do dálky a
štafetì s rodièi. Na nejlepší pak èekaly
medaile, diplomy s podpisem desetibojaøe Tomáše Dvoøáka a spousta cen. Bìhem akce mohli návštìvníci vidìt vystoupení taneèního krouku miniškolky,
atletického oddílu miniškolky, gymnastického oddílu z Tábora a oddílu synchronizovaného plavání SK Neptun Praha.
Tabulka s výsledky je uvedena na
stranì 7. Absolutním vítìzem a nejvšestrannìjším sportovcem byl vyhlášen
Martin Kasan.
Radim Skalický
pokraèování na stranì 7

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

- zmìna Z dùvodu legislativních zmìn v zákonì o evidenci obyvatel od èervence
2010 nebude obecní úøad moci ji rozesílat pozvánky na vítání nových obèánkù. Vzhledem k úspìšnému znovuobnovení této milé zvyklosti a díky úspìšné spolupráci se ŠVS MO Komorní Hrádek, nechceme o akt pøivítání nových
obèánkù do svazku obce pøijít.
ádáme proto rodièe novì narozených dìtí v naší obci, pokud mají o tuto
akci zájem, aby se sami pøihlásili na
obecním úøadì. Tiskopis pøihlášky je i
na našich webových stránkách:
www.chocerady.cz/apollo/pictures/
2 0 1 0 6 1 0 2 11 8 4 5 1 0 4 6 8 7 . p d f
Vítání obèánkù se v obci novì koná
od roku 2007 dvakrát roènì, vìtšinou
na jaøe a na podzim. Od kvìtna 2007
bylo do svazku obce pøivítáno ji 57
dìtí.
obecní úøad
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CHOCERADSKÉ MÁJE 2010
„Duchovní slovo“ pronesené u pøíleitosti letošních staroèeských májí:
Vítejte, váení choceradští, na jubilejních 20. obnovených staroèeských májích.
Vítejte, váení choceradští, na tradièních, letos 21. obnovených staroèeských
májích.
Letos máme to štìstí, e máme máje
rovnou dvoje. Na druhou stranu si myslím, e dvoje máje najednou se mnohým
nepodaøí pøeít ve zdraví - nebo v pøípadì Kolbena pøeít vùbec. Doslechl jsem
se, e jsou nìjaké nejasnosti o tom, kolikáté máje vlastnì slavíme. Dvacáté?
Dvacáté první? Pokusím se to tedy tady
narovnat a dostat se zpìt k májím pouze
jediným a navíc jubilejním. Zkusme to
brát tak, e ty první máje nebyly první, ale
nulté - neboli takzvanì pilotní. Prostì verze 0.0. Ty další pak musely být logicky
první - verze 0.1, další 0.2, 0.3 a tak dále.
Máje se rok od roku pomalu upgradeovaly malými releasy a po verzi 1.5, kdy byl
nasazen mohutný core releas (byl nasazen koòský pohon pro kapelu). Z dalších
verzí pak stojí za zmínku loòský downgrade verze 1.9 (to šla dolù májka). No, a
jestlie loòské máje byly 1.9, tak ty letošní musí být zcela logicky verze 2.0 - staèí
tedy posunout teèku na konec a máme tu
máje 20. - a tím i jubilejní.
Take vítejte na slavnostních jubilejních májích verze 2.0. A jeliko jsou tyto
máje jubilejní, rozhodl jsem, e nebudu letos promlouvat ke konkrétním jedincùm a
jejich prohøeškùm jako kadý rok, ale zamìøím se spíše na naši obec jako celek. A
e nebudu pøíliš kritický, ale spíše smíølivý. Kdo tedy èeká, e budu vytahovat na
svìtlo takové vìci, jako e Kolben zdokonalil staré techniky jogínù a dokáe nyní
kdekoli usnout tak, e silnì porušuje zákony gravitace… nebo e Honza Vycpálek zase nìkam vrhnul, pardon, e se nìkam vrhnul, myslím tím do výboru SK, a
jaké to má dùsledky…pøípadnì kdo oèekává kritiku na hlavu amatérských elektrikáøù na maškarním plese, kteøí svým neodborným zásahem zpùsobili totální
black out v Ostende ..., bude asi zklamán.
Pojïme se podívat na Chocerady spíše s mírným nadhledem k informacím nalezeným na internetu. Zamìøil jsem svou
pozornost nejdøíve na obecní úøad. Dùraznì chci z tohoto místa apelovat na naše zastupitelstvo, aby dbalo na dochvilnost. Podíval jsem se do zápisù ze zase-
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dání zastupitelstva a jen namátkou z nìj
vyjímám:
1.3. 2010 Návrh na zmìnu usnesení è.
15/5/2009, kterým se upravuje usnesení
è. 6/1/2009 - 6 pro, 1 se zdrel
26.10. Schválení ádosti o podání ádosti o dotaci - 1 pro, 6 proti, 2 se zdreli
31.8. Schválení komise pro výbìr komise na vyhodnocení konkurzu na funkci øeditele/ky - 8 pro, 1 proti, 1 se zdrel
A takhle je to kadou chvíli. Tuhle se
zdrí jeden, támhle druhý a druhého druhý dokonce tøi. Jste našimi volenými zástupci a mìli byste tedy chodit vèas. Chápu, e se èlovìk obèas zdrí, napøíklad
kdy moc pìní pivo, ale tohle je pøíliš. Vyzývám tímto starostku, aby zveøejnila jména nedochvilných radních, kteøí se nejèastìji cestou na zasedání zdrí.
Dále jsem objevil ádost, kterou podala na náš obecní úøad Policie ÈR, místní
oddìlení Sázava. ádají v ní, aby obec
umístila na svou hlavní ulici radar na kontrolu rychlosti, nebo místní podnapilí øidièi pøi honièkách se sluebními vozy policie nedodrují povolenou rychlost a policisté je pak nemohou dohonit. Obec zareagovala promptnì. Na nejnebezpeènìjším místì naší obce, mezi dvìma hospodami Klub a Ostende, instalovala radar,
který svùj pravý úèel maskuje sdìlením
„Pozor dìti“. V tomto úseku však doporuèuji zmìnu. A to aby radar spíše upozoròoval „Pozor, opilci“.
A co fotbal? Nabízím výbìr z novinových titulkù: Omlazená velimská rezerva
deklasovala Chocerady, Chocerady dostaly sedm kulí jako v Sarajevu, Choceradská potupná desítka. Pro letošní sezonu však SK zmìnilo pøístup z tradièního Zelená je tráva, fotbal to je hra - na neotøelé: Spálená je tráva, fotbal to je válka.
Tato zmìna zaèala plodit první ovoce:
Další titulky naznaèují obrat k lepšímu:
Choceradský Kuelka popravil favorita Chocerady vyválèily bod. Samostatnou
kapitolou pak jsou naše mládenická
mustva. Angaování exotických posil
jim vyneslo mnohá ocenìní, za všechny
snad jen titulek z Benešovského deníku:
"Èernoch" ve starších ácích vynesl choceradskému vedoucímu tøi mìsíce …
kde, to agenturní zpravodajství neupøesnilo.
Èasto zmiòovaným tématem v uplynulém roce byl také objekt choceradské léèebny. Opìt titulky z novin: Dr. Rath pøemlouvá dìti z Pyšel, aby se pøestìhovaly
do Chocerad. Dr. Rath pøemlouvá uèitele, aby se pøestìhovali do Chocerad. Rád
bych z tohoto místa pøemluvil doktora Ratha, aby se pøestìhoval do Ugandy. Nakonec to vypadá, e z léèebny bude internát
- jednu chvíli to vypadá na dívèí, jinou pak
na chlapecký - co støídavì pøidìlává radost, respektive vrásky na èele, tu choceradským manelkám, tu manelùm.
V Choceradech vznikl další sportovní
oddíl. Po fotbalistech a maoretkách
schválil 13.dubna 2010 Èeský atletický

svaz vznik oddílu 1. AK Chocerady. Oddíl
je sice zatím urèen jen pro nejmenší v
rámci miniškolky, ale já si dovoluji ji nyní
navrhnout jeho rozšíøení i na muské kategorie. Z našeho fotbalového SK by se
mohla rekrutovat spousta nadìjných atletù, kteøí si kdysi bohuel zvolili fotbal jen
díky nedostatku jiné organizované sportovní èinnosti.
Apropo maoretky - jejich drustvo se
utìšenì rozrùstá - vedle maoretek jsou
tu minimaoretky a novì také seniorky ve
vìku 15 a starší. Tady si jen dovoluji podotknout, e název seniorky není úplnì
vhodnì zvolen. Pokud jsou seniorky patnáctileté, co jsou potom dvacítky? Tøicátnice? A starší? Tady vám velmi brzy dojdou názvy pro další oddíly. Tedy pokud
se budete chtít zachovat korektnì k obèanùm starším ne seniorky.
Chocerady byly u pøíleitosti Dne Zemì veøejnì pochváleny v novinách èlánkem s titulkem: Z domu roste strom. Zatímco pro zvýšení turistické atraktivity budují mnohá mìsta napøíklad restaurace
na stromì, tunely stromem, chodníky ve
vìtvích stromù, my jsme se vydali opaèným smìrem. Proè vnášet civilizaci do divoèiny, kdy mùeme vnést divoèinu do
civilizace. Pro pøíští rok plánuje obecní
úøad vytipování dalších tøí a ètyø domù,
které budou osázeny bøízou, bezinkou a
akátem. A do novì zrekonstruované tìlocvièny pøislíbilo Vrchlabí svùj nejvyšší
smrk, který si Praha letos nevybrala jako
svùj vánoèní.
A na úplný závìr snad jen pár drbù,
abyste se necítili tak úplnì ošizeni: Kolben se bude enit. Prý nemusí. Koftun se
enit nebude, i kdy musí. Brusku se Zlomoušem stále ještì nikdo nevidìl. Pojistky mùe vyhodit i zkušený elektrikáø Kùdela. Klub a Ostende se dohodli na vzájemné spolupráci a pravidelné výmìnì
hostù. Divadelníci pøislíbili zvýšení kapacity sálu instalováním tzv. palandového
hledištì. Fotbalisté udìlají vše proto,
abyste se i v dalších sezonách na fotbale
hodnì nasmáli. Samoobsluha U Èerveného draka oznamuje, e v benešovském Kauflandu byly tento týden levné taveòáky, které mùete výhodnì nakoupit
a do 21:00. Obecní úøad Chocerady zruší pro další rok poplatky za svoz popelnic
a tøídìného odpadu, protoe to prý stejnì
všichni háeme do lesa. Policie ÈR v Sázavì oznamuje, e nedá pokoj, dokud bude v Choceradech jediný platný øidièák.
Jak vidíte, máme se i v tom dalším roce
na co tìšit. Tak a nyní kate, konej svoje øemeslo!
Vladimír Bua
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informace
MÁJE V LENSEDLECH
V sobotu 22. kvìtna se pìt taneèních kolon z Chocerad zúèastnilo Slavnosti staroèeských májí v Lensedlech a pomohlo tak
pøi uskuteènìní nového èeského rekordu.
Fotografie našich i ostatních taneèních kolon si mùete prohlédnout na adrese:
http://glasman.rajce.idnes.cz/.

PODÌKOVÁNÍ:

Váená paní starostko, váená
základní školo v Choceradech,
dovolte mi, abych jménem Sboru dobrovolných hasièù Lensedly podìkoval Vašim
ákùm a obèanùm, kteøí se úèastnili naší
akce, za tancování èeské besedy pøi Slavnosti staroèeských májí v Lensedlích, která se uskuteènila tuto sobotu, tedy 22. kvìtna 2010. Prosím o vyøízení našeho velkého díky Vašim ákùm a obèanùm.
Vaši áci a obèané nám významnì po-

mohli pøi uskuteènìní nového èeského rekordu v poètu taneèníkù èeské besedy. Pro
informaci uvádím, e jsme utvoøili dva èeské rekordy. Ten první v poètu svobodných
taneèníkù èeské besedy, kdy tancovalo 22
kolon a další èeský rekord v poètu všech taneèníkù èeské besedy, kdy tancovalo neuvìøitelných 43 kolon, tedy bájeèných 344 taneèníkù. Pøijeli nás podpoøit i ètyøi kolony z
Mistrovic z Pardubického kraje a jedna kolona z Krásna od Karlových Varù. Pro informaci uvádím, e v minulém roce tancovalo
celkem 11 kolon taneèníkù èeské besedy.
Ještì jednou moc dìkujeme a tìšíme se
na monou další budoucí spolupráci, pìkný den,
s pozdravem
Zdenìk Vanìk
velitel SDH a JSDHO Lensedly

K historii májù a Obce baráèníkù
Aèkoliv jsem ke svému údivu neobjevil
v dostupných pramenech jediné zmínky o
konání staroèeských májù v Choceradech ani okolí, není pochyb, e tento folklór má na èeském venkovì dlouholetou a
bohatou tradici. Tato tradice vychází z pøirozené oslavy rozkvétajícího - májového
ivota na vsi, kdy zpravidla na návsi byla
vztyèena a patøiènì hlídána ústøední smrková máj a u domkù ještì neprovdaných
dìvèat stavìny malé bøezové májky. Prùvod mládencù v krojích doprovázený hudbou a zastavení na zmínìných májkami
vyznaèených místech s pøípitkem a malým pohoštìním od budoucích nevìst konèí u máje, kde program vyvrcholí lidovými
tanci nebo besedou a symbolickým koloritním obøadem. Všechno toto dìní je zakonèeno májovou veselicí pod májí èi v
hostinci. Tolik letmo k lidovému zvyku.
Úzký vztah k novodobìjší tradici nalezneme ve spojitosti k Vlastenecko dobroèinné obci baráèníkù, která byla v Choceradech zaloena v roce 1932 v hotelu
Pensión, pozdìji známém jako U Blakù,
jeho majitelem byl tehdy Jan Hoøejší, první rychtáø spolku. Obec baráèníkù se nestarala ale jen o tuto tradici, kulturní ivot
a produkci lidových tancù a besedy provozovala v prùbìhu celého roku. Pro Chocerady má toto dìní ještì jeden významný ohled, a to ve vztahu k rodákovi prof. J.
Vycpálkovi, jen, jak u bylo nìkolikráte
uvedeno, nese významné zásluhy o zachování lidových tancù a propagaci èeské besedy.
Jak øeèeno beze zmínky psané, pøec se
ve vztahu k májùm choceradská fotokronika obrací, a to v podobì nìkolika málo
starých snímkù. Moná nejstarší archiválií prokazující pøítomnost tohoto dìní zde
je foto skupiny z roku 1928, kdy choceradští uctívají 10tiletého výroèí zaloení
republiky, na kterém mùeme vidìt dìti
Salátkovy, sestry Schückovy, dále dìti
Šimkovou, Vodièkovou a Trojana. Další fo-
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to, tentokráte z roku 1938 ukazuje jiný,
srpnový prùvod baráèníkù návsí. Tolik k letùm pøedváleèným. Z let pováleèných není bohuel té zmínky. A teprve v roce
1967 kronikáø, uèitel Jan Honsa zmiòuje

„jeden z mála ivých spolkù Obec Baráèníkù, který kadoroènì zahajuje èinnost
Staroèeským plesem, jeho se zúèastòují
krojovaní èlenové s rychtáøem a drábem
(vynechal ponocného, pozn. autora) a
kde vdy tanèí mláde èeskou besedu. Také na valném sedìní 13 obcí VII. upy Vlasákovy pøedvádí áci školy Vycpálkovy
èeské tance, z nich pod vedením neúnavné tetièky Proskovcové propagují øadu starých tancù choceradských“. Úspìšná èinnost spolku baráèníkù byla nìkolikráte završena úèastí na Veleplesu v Parku kultury a oddechu Julia Fuèíka v Praze. Skupinu choceradských mládeníkù
na tomto plesu se zmínìnou tetièkou z poèátku let sedmdesátých ukazuje další foto.
Je v mnohaleté a široké povìdomosti,

e tanci besedy se v Choceradech jen málokdo vyhnul. A za zmínku stojí, e z letitých a posledních aktérù baráèníkù mùeme pøipomenout sousedy napø. Lence,
Proskovce, Staòka, Kliku, Øejhu, Benáka
èi Tomeše a z tetièek namátkou Hruškovou, Ptákovou, Košatovou, nebo sousedem a tetièkou byli skoro všichni z tehdejší vsi. Smrtí poslední z tetièek, Proskovcové, se zastavila èinnost spolku Baráèníkù a na èas usnul i ivot staroèeských
májù.
Je nepochybnì velice zásluným èinem v 90. porevoluèním roce ustaveného
Spolku nezávislé mládee, e se mj. postaral právì o obnovení tradice staroèeských májù. Spolek, u jeho zrodu stáli junioøi A. Vojslavský, bratøi J. a P. Neprašovi,
J. Krejcárek ml., bratøi M. a Z. Kratochvílovi, M. Bober, bratøi M. a P. Kocábkovi, P.
Øejha a další, se pozdìji transformoval ve
spolek Apfel Company a o tuto tradici se
stará ji také tradiènì. Letošní 20tileté výroèí obnoveného konání, tìšící se velké
oblibì veøejnosti nejen místní, dokazuje,
e i lidové tradice a folklór lze zachovat.
Roztanèené kolony krojovaných dìtí od
nejútlejšího vìku, mládeníkù i starších
na návsi u rybníka kadoroènì pøilákají
obèany a naplní atmosféru støedu obce
do nálady patøící k tomuto koloritu. Pravidelné doplòující „duchovní slovo“ s jistou
dávkou nadsázky, aktuálnì se vztahující
k událostem uplynulého roèního období,
pøítomné pozdraví a pobaví. Bìhem uplynulých 20 let se slova ujali J. Krejcárek st.,
J. Cinkeis, J. Krejcárek ml. a V. Bua. Tradièní obøad u máje konèí v rybníce a uzavírá slavnost na návsi s pozvánkou na veèerní veselici konanou u nás zpravidla v
sokolovnì.
Podìkujme SNM a potamo Apfel C. za
to, e vdy najde dosti sil, aby se máje kadým rokem vrátily, podìkujme všem úèinkujícím a tancujícím, podìkujme tìm,
kteøí vedou dìti k tanci tak trochu „naší“
besedy. Podìkujme všem, kteøí tuto tradici podporují, a pøejme si, aby tradice staroèeských májù pøetrvala i nadále a
okrašlovala a kultivovala choceradský
kulturní ivot.
Ing. Ivo Koøínek
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informace
PROMÌNY CHOCERADSKÉ OBORY
Oborský les je oblíbeným cílem procházek mnoha místních obyvatel i rekreantù.
Díky své bohaté historii skrývá øadu zajímavých míst, která stojí za to poznat. Jak
u název napovídá, bývala tu panská obora náleící ke Komornímu Hrádku. Oboru
zmiòují historické prameny ji na konci
17. století, kdy Komorní Hrádek vlastnili
Valdštejnové. V roce 1757 za pánù Khevenhüller - Metsch byla Obora oplocena a
osazena zvìøí. Zejména v uplynulých
dvou stoletích tu bylo mnohem rušnìji,
ne si dnes náhodný návštìvník mùe
pøedstavit. Zvýšený ruch souvisel pøedevším s hospodáøskou èinností tehdejších
dritelù Komorního Hrádku, pánù Khevenhüller - Metsch, kteøí zde provozovali cihelnu a pískovnu, s hospodáøstvím kolem

bývalé hájovny Obora, s tìbou kamene
na vrchu zvaném U Vápenky a v dobì pomìrnì nedávné s budováním vodovodu
pro Chocerady. Hodnì ivo tu muselo být
i za tøímìsíèního pobytu èásti Rudé armády od kvìtna do èervence 1945.
Pùjdete-li dnes údolím Oborského potoka, les vás uvítá hned za posledními domky Dolní Lipské, nebývalo tomu tak ale
vdy. Tam, kde nyní houbaøi šplhají v prudké stráni smrkovým lesem, bývala louka,
na druhé stranì potoka pak kromì luk i políèka. Samotný les zaèínal a v místech,
kde je dnes umístìna v cestì závora.
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Mnohem intenzivnìji bylo vyuíváno i
okolí bývalé hájenky. Samota sestávající
dnes ze ètyø samostatných obytných budov bývala jediným hospodáøským dvorem obklopeným políèky a loukami.
Vlastní hájovna stála a dosud stojí, i kdy
u dávno není obydlím lesního, v severovýchodní èásti dvora. Podél cesty míøící
smìrem k Ondøejovu a procházející pùvodnì pøímo dvorem stávala stodola
(dnes pøestavìná na rekreaèní objekt), k
ní byl pozdìji pøistavìn z jiní strany domek cihláøù pracujících v nedaleké cihelnì. Východní stranu dvora u lesa uzavírala kolna s pozdìji dostavìnou lednicí a sušárnou. Poslední z dnešních obytných budov (èp.99) má novodobìjší základy. Byla postavena trochu níe ve svahu ne
starší stavení pùvodnì stojící v této èásti
dvora a slouila jako pøístøeší pro panského koèího, koèár a konì, jejich slueb vyuívalo hrádecké panstvo pøi svých výletech do Obory. Volný bezlesý prostor kolem hájovny býval právì i kvùli tìmto návštìvám velmi peèlivì, témìø parkovì
upraven.
Po válce a následných vlastnických
zmìnách se postupnì zmìnil nejen dvùr,
ale velmi výraznì i nejbliší okolí hájenky.
Políèka náleející k hájovnì dílem pohltil
les, z èásti se z nich staly louky. Kdysi peèlivì udrovaný sad a louky kolem hájovny
zpustly. Malé koupací rybníèky vroubené
vrbami a malebnì poloené v louce u cesty smìrem k Choceradùm ijí u také jen
ve vzpomínkách pamìtníkù. Vše vzalo za
své pøi stavbì vodovodu pro Chocerady v
70. letech minulého století. Celý prostor
byl zalesnìn a oplocen jako pásmo hygienické ochrany vodního zdroje. Z pùvodních 3 rybníèkù se zachoval pouze jediný,
ten nejvýše poloený, tìsnì u køiovatky
cest pod hájovnou. Zbylé dva ji po zbudování záøezù a studní nemìly dost vody.

Spolu s nimi zanikla také hezká studánka.
Za procházku rozhodnì stojí høeben
vrchu U Vápenky, kde se nachází nìkolik
menších i vìtších lomù, pozùstatkù po tìbì kamene a té vápence. Bukohabrový
les, který milosrdnì skryl dávné jizvy, dotváøí krásnou pøírodní scenerii. Dalším
místem, které po skonèení rušivé lidské
èinnosti uchvátil les nazpìt, je prostor bývalé panské cihelny. Cihelna stávala u potoka pod hájovnou a pálily se v ní cihly z
místní hlíny se znaèkou FKM (Fürst Khevenhüller - Metsch). Je zakreslena ji na
katastrální mapì z roku 1841, zlikvidována byla v 50. letech minulého století. Zùstalo po ní jen nevelké torzo pece viditelné dobøe z cesty na Pánovku a nìkolik desítek metrù dlouhý sráz skrytý v lese „hliník“ - lom, kde se tìila hlína.
Obora se mìnila a bude se mìnit i nadále, v posledních desetiletích hodnì pøibyly plochy listnatého lesa, co je pro
„zdraví“ Obory velmi ádoucí, zejména
vzhledem ke škodám zpùsobovaným
kùrovcem ve smrkových monokulturách.
A tak doufejme, e Oborský les bude stále
slouit k potìše všech, kteøí ji mají rádi.
S podìkováním za vzpomínky p. H.
Randovi z Obory
Klára Rùièková
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informace
Sportovní odpoledne v
Choceradech
pokraèování ze strany 3

O medaile se podìlili následující sportovci. Vítìzùm gratulujeme.
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