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ZPRAVODAJ

CHOCERADY

Komorní Hrádek, Samechov, Vlkovec a Vestec

zdarma = dvoumìsíèník vydává Obecní úøad Chocerady = roèník 16 = èervenec - srpen 2010 = èíslo 4

NAŠE OBEC VE ZPÌTNÉM ZRCÁTKU ÈTYØ LET
(zhodnocení volebního období 2006 - 2010)
Váení spoluobèané,
další ètyøleté volební období
se blíí ke svému závìru a a
chceme nebo ne, nastává èas
bilancování.
Po komunálních volbách v roce 2006 jsme mìli dlouhé ètyøi
roky pøed sebou. A co se dá stihnout za ètyøi roky? Je toho hodnì, nebo málo? Co se nám podaøilo zrealizovat, vybudovat,
vylepšit v ivotì našich obèanù?
Vám náleí nejvìtší právo porovnání a Vy nejlépe víte, zda
ti, kterým jste dali dùvìru, splnili Vaše oèekávání a dodreli, co
slíbili. Za sebe mohu øíci, e
jsme se s paní místostarostkou
snaily po celou dobu volebního období vykonávat svoje
funkce, jak nejlépe dovedeme,
finanèní prostøedky vynakládat
co nejúèelnìji, aby jejich vyuití
bylo smìøováno vdy ve prospìch obce a obèanù a nedocházelo ke zbyteènému plýtvání.
Nyní ji k samotnému pøehledu informací a zhodnocení tohoto volebního období:
Obecné informace:
· Poèet obyvatel v obci: k
1.1.2007 - 1049, k 31.12.2009 1141,
· od roku 2007 do souèasnosti
bylo pøivítáno 57 nových obèánkù,
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· k 31.10.2006 na úètu obce
5 582 834,- Kè, k 31.07.2010
na úètu obce 6 888 142,- Kè,
· k 1.8.2010 se uskuteènilo 38
zasedání zastupitelstva obce - úèast zastupitelù na jednáních:
Bubnová Eva
97%
Ing. Koøínek Ivo
97%
Bober Milan
95%
Jeništová Petra
92%
Kocábek Milan
92%
Mgr. Smetana Martin
92%
Herbst Jan
87%
Mgr. Vycpálková Taána 84%
Janoušková Radka
82%
Krejcárek Jan
76%
Nepraš Josef
53%
Sluby pro obèany:
· pravidelnì 2x roènì byl zajištìn odvoz velkoobjemového
odpadu a 2x roènì svoz nebezpeèného odpadu,

· ve spolupráci s odbornou firmou byl zajištìn bezdrátový internet,
· byla zavedena sluba Czech
POINT, umoòující našim obèanùm komunikovat pøímo z
Chocerad s úøady a institucemi, opatøit si výpisy z veøejných
i neveøejných rejstøíkù, podávat podání, zaádat o datovou
schránku, ovìøovat podpisy a
listiny.
Investièní akce:
Obec zrealizovala v uplynulých ètyøech letech øadu velkých i drobnìjších investièních
akcí. Nìkteré z nich obec plnì
financovala ze svého rozpoètu,
jiné z dotace se spoluúèastí obce.
1) V prvé øadì se jednalo o nezbytné vyøešení nevyhovujícípokraèování na stranì 2
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pokraèování ze strany 1

ho stavu èistírny odpadních
vod, která, aè fungující, nebyla
zkolaudována, a kde pro souhlasné kolaudaèní rozhodnutí
bylo nutno vymìnit nìkteré zastaralé technologie, a to za cca
400 tis. Kè (z rozpoètu obce).
2) Dále byla zajištìna úpravna
vody na odstranìní dusiènanù
pro vodojem v Samechovì, u
nìho dne 1. 2. 2007 konèila tøíletá výjimka udìlená Hygienickou stanicí v Benešovì - cca
700 tis. Kè (z rozpoètu obce).
3) V návaznosti na opravu propustku Oborského potoka financovanou Støedoèeským
krajem a nutnou uzávìru mostu pøes Sázavu obec zajistila
souèasné provedení dalších
oprav v této lokalitì a to tak,
aby jimi nebyl znovu jindy ome-
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zován provoz pøes most:
a) oprava dešové kanalizace nad eleznièní zastávkou a
poloení nového chodníku za
cca 400 tis. Kè (z rozpoètu obce)
b) oprava vodovodního øadu
na mostì cca za 400 tis. Kè (na
tuto akci byl získán finanèní dar
50 tis. Kè od hotelu ZFP Akademie, jinak z rozpoètu obce)
c) oprava eleznièního pøejezdu (hrazeno Èeskými drahami).
4) Provedena byla i stavební a
zahradnická úprava parku ve
støedu obce a pøilehlé komunikace od pošty smìrem k Neradovým - Sportklubu ( z dotace).
5) V tìsném sousedství základní a mateøské školy bylo vybudováno dìtské høištì (z dotace, z rozpoètu obce hrazena
likvidace starých bunìk na pozemku).
6) Ve Vestci a Vlkovci byla provedena oprava celkem tøí sakrálních staveb (z dotace).
7) U prameništì Oborského
potoka byly vybudovány tùnì
jako zásobárna vody a v neposlední øadì i jako napajedla pro
zvìø (z dotace).
8) V nìkterých èástech obce
došlo k dobudování veøejného osvìtlení cca za 200 tis. Kè
(èást z rozpoètu obce a èást z
dotace)
9) Souèasnì se zateplením a

opravou fasády školy (z dotace) obec nechala provést rekonstrukci školní tìlocvièny,
na ní se dotace nevztahovala,
a to ve výši cca za 1,3 mil Kè (z
rozpoètu obce).
10) Byla provedena výmìna
oken, oprava rozvodu vody ve
stropech a další nutné opravy
ve zdravotním støedisku vè.
vymalování za cca 500 tis. Kè
(z rozpoètu obce).
11)Velkým výdajem pro obecní
rozpoèet byly opravy komunikací, asfaltový povrch dostalo
celkem 6 dosud prašných cest
v Choceradech a další 4 ve Vlkovci, Samechovì, Rùenínì a
na Komorním Hrádku, cca za
2,5 mil. Kè (z rozpoètu obce), a
dvì komunikace poškozené pøívalovými dešti, na které byla
získána dotace.
12) Byl odbahnìn a opraven
návesní rybník (z dotace).
13) Na Komorním Hrádku, v
Choceradech a v Samechovì
byla instalována dopravní zrcadla a ve støedu obce byl
umístìn radar (z dotace).
Kompletní seznam akcí financovaných z námi získaných dotací vèetnì údaje, kolik
finanèních prostøedkù v uplynulém volebním období obec
na tyto akce získala a jaká je
spoluúèast obecního rozpoètu,
je uveden v následující tabulce:
pokraèování na stranì 3
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Zatím se bohuel nepodaøilo
získat dotaci na celkovou úpravu støedu obce. O finanèní prostøedky na úpravu støedu obce
samozøejmì hodláme usilovat i
v budoucnu. Do té doby budou
pokraèovat alespoò dílèí úpravy dle finanèních moností obce. K dnešnímu dni byl takto
opraven chodník podél fary a
do konce volebního období se
ještì chystá vybudování nového chodníku a výmìna zábradlí
kolem rybníka.
Dotaci se rovnì nepodaøilo
získat na doøešení jednoho z
nejvìtších restù minulosti, a to
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na rekultivaci staré skládky komunálního odpadu. Ta je uzavøena ji od roku 1993. Problém bez úspìchu øešila ji minulá zastupitelstva. Nyní
vzhledem k majetkoprávním
vztahùm v této lokalitì nelze o
dotaci ádat vùbec. Obec proto
po dohodì s orgány ochrany ivotního prostøedí alespoò zajistila pravidelnou kontrolu kvality vody vytékající ze dna
skládky.
V souèasné dobì se zpracovává projekt na úpravu koryta
Vlkoveckého potoka a na protipovodòové úpravy v horní èásti
toku, na jeho základì bude
obec ádat o dotaci z evropských fondù, a dále projekt na
opravu stávajících vodních

zdrojù, na vybudování nových
vodních zdrojù a vodovodního
øadu v západní èásti Chocerad.
Prùbìnì probíhaly také
drobnìjší úpravy a vylepšení
vzhledu obce a zpøíjemòování
ivota zde. V obci byly umístìny nové lavièky a koše, zøízeno
parkovištì u mateøské školky a
obecního úøadu, vysázena nová zeleò v parku za farou a podél hlavní silnice u nového propustku (v rámci Dne Zemì).
Obec nechala provést v zájmu
zachování nìkterých stromù jejich zdravotní a bezpeènostní
øez. V Choceradech, ve Vestci
a v horním Samechovì byly vybudovány ohrady pro kontejnery na tøídìný odpad.
pokraèování na stranì 4
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NAŠE OBEC VE ZPÌTNÉM ZRCÁTKU ÈTYØ LET
(zhodnocení volebního období 2006 - 2010)
pokraèování ze strany 3

Spoleèenský a kulturní ivot:
Velkou pozornost vìnovalo
vedení obce podpoøe spoleèenského ivota a dìní v obci.
Byla obnovena tradièní akce vítání obèánkù. A to hlavnì díky vstøícnosti vedení ŠVS Komorní Hrádek, které umonilo
poøádat tuto milou akci ve velmi
pøíjemném prostøedí spoleèenského sálu Lesovny. Hned od
ledna 2007 zaèal znovu a pravidelnì vycházet Zpravodaj obce, který nyní ji tøetím rokem
dostávají zdarma všichni obyvatelé naší obce do svých
schránek. Po ètyøicetileté pauze bylo také obnoveno vedení
obecní kroniky.
Rodièe s malými dìtmi dostali monost scházet se nejen na
novì vybudovaném a obcí udrovaném dìtském høišti, ale také v Rodièovském centru
„Sluníèko“, které bylo zøízeno
v prostorách školy. Tìší nás, e
je tu stále plno a ivo. Obec pøitom nabízí vyuití Rodièovského centra i k jiným aktivitám probíhá zde napø. cvièení pro
eny. Obecní úøad také ji ètvrtým rokem organizuje pravidelná posezení a zájezdy pro seniory. S pøispìním obce se po-

daøilo obnovit aktivní èinnost
Sdruení dobrovolných hasièù Samechov a zaøadit tuto zásahovou jednotku mezi registrované akceschopné sbory.
Kromì tradièních spoleèenských akcí, které obec dlouhodobì sponzoruje nebo poøádá
ve spolupráci s choceradskými
spolky jako Den dìtí, Pálení
èarodìjnic apod., byly zave-

deny další, dnes ji také tradièní akce: Pohádkový les, Cesta kolem svìta, Zdobení vá-

noèního stromu, divadlo pro
dìti. Kadoroènì se v choceradském kostele konaly dva
koncerty váné hudby - jarní
a vánoèní. Pevnì vìøíme, e se
nám podaøí obnovit té tradici
choceradských poutí vázaných
ke svátku Nanebevzetí Panny
Marie.
Pod záštitou obce probíhá
kadým rokem té Den Zemì.
V rámci tìchto brigád se podaøilo zlikvidovat prakticky všechny velké èerné skládky v katastru obce a vysadit v obci øadu
nových stromù.
Je nutno zdùraznit, e zde
jsou nastínìny pouze základní
informace o nejvýznamnìjších
akcích a aktivitách obce za konèící volební období. Všechny
tyto akce se samozøejmì
mohly uskuteènit jen za Vaší
pomoci a pochopení, za co
Vám všem dìkujeme.
Dále dìkujeme za dobrou
práci a skvìlou reprezentaci
obce všem jejím pracovníkùm.
Na závìr dìkujeme i všem
zastupitelùm, èlenùm výborù a komisí za práci, kterou
odvedli v tomto volebním období, a zvláštì pak tìm, kteøí
ochotnì a rádi spolupracovali na realizaci spoleèných
zámìrù.
Eva Bubnová, starostka obce
a Petra Jeništová,
místostarostka obce
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Sbor dobrovolných hasièù Samechov
Èinnost hasièù v jarních a letních mìsících bývá tradiènì naplnìná poøádáním
kulturních akcí a úèastí sborù na soutìích v poárním sportu. Kadoroèní pálení èarodìjnic se letos v Samechovì obmìnilo z vysoké hranice „U hrušky“ na
skromnìjší hranièku vprostøed návsi,
avšak doplnìnou více jak tøiadvacet metrù vysokou májkou, která se po mnoha letech odmlky vrátila zpìt do støedu obce.

Smìlý pokus o obnovení tradice tak moná dostal základ pro další roky. V dubnu
poøádal SDH Ostøedek noèní taktické cvièení èlenù JSDH. Cvièení, které bylo zamìøeno pøedevším na praktické znalosti
a souhru jednotky, jsme se zúèastnili spolu s dalšími sbory z okrsku Ostøedek a Divišov. Záchrana osob, autonehoda, èi zpùsoby signalizace byly disciplíny, které dobøe provìøili pøipravenost hasièù. V letošním roce jsme se u nechtìli nechat zahanbit neúèastí našeho sboru na soutìích v poárním sportu. Smíšené dru-

stvo pìti muù a dvou dívek tak po nìkolika „ tvrdých “ tréninkových dnech vyrazilo
do boje na pohárovou soutì do Choratic,
poøádanou u pøíleitosti 110. výroèí zaloení místního sboru. Nutno podotknout,
e jsme v kategorii s PPS 12 ostudu neudìlali a domù neodjeli s posledním místem. Povzbuzeni dobrým výsledkem jsme
se o dva týdny pozdìji zúèastnili soutìe
Tøemošnická osmièka v kategorii s PPS
8. Se strojem, který nebyl v provozu dobrých dvacet let. Poární støíkaèka z roku
1952 vydrela nápor a svou obnovenou
premiéru ustála bez ztráty šroubku. Silnou disciplínou se však ukázaly být netradièní štafety. Trakaø, chùdy i kýblovanou
jsme dokonèili bez úrazu. Další cvièení
nás èekají v podzimních mìsících. Èlenové SDH se také zúèastnili letošního Dne
Zemì v Choceradech, kde pomohli s výsadbou nových stromkù a zajistili jejich zálivku i v následujících mìsících.
Martin Kùrka
Starosta SDH Samechov

Ze ivota øímskokatolické
mnichovické farnosti

Konèí prázdniny, zaène škola. Obracím
se na rodièe dìtí, které budou chodit v
Choceradech do školy: Milí rodièe, v roce
2003 a 2004 jsem zde, v Choceradech,
uèil náboenství. Pokud máte zájem pøihlásit své dìti na náboenství, pøijïte se
domluvit se mnou tøeba u bìhem prázdnin. Nejlépe pøed nebo po mši sv., která je
v Choceradech v sobotu v 16,30 hod., nebo na telefonním èísle 323 640 737. Místo
a hodina výuky náboenství bude potom
urèena podle poètu a vìku dìtí.
V evangeliu mùeme èíst: Tu k nìmu pøinášeli dìti, aby na nì vloil ruce a pomodlil se. Ale uèedníci jim to zakazovali. Jeíš
jim øekl: „Nechte dìti a nebraòte jim pøijít
ke mnì, nebo takovým patøí nebeské krá-

www.chocerady.cz

lovství.“ Vloil na nì ruce a ubíral se dál.
(Mt 19, 13-15)
Pokladem pro rodièe jsou jejich dìti.
Chtìjí jim dát to nejlepší. Staèí jen materiální hodnoty? Staèí jen vìdomosti, znalost cizích jazykù…? Dobøe vychovat dìti
znamená probudit v nich zájem o hodnoty duchovní, jako je napø. pravda, láska,
radost, pokoj, zkrátka to vše, co nenajdeme v supermarketech…
Ké radost z Boha je silou vašich dìtí!
Bùh dává pokoj, který svìt dát nemùe.
On nejen má pravdu, ale je 100% PRAVDA. Nejkrásnìjší definice Boha = Bùh je
Láska!
P. Ivan Kudláèek,
faráø mnichovicko-hrusické farnosti

Zásahová jednotka
Od ledna do poèátku srpna letošního
roku byla jednotka JPO 5 Chocerady - Samechov pøivolána k dvanácti událostem.
V devíti pøípadech se jednalo o svolání
operaèním informaèním støediskem (OPIS) Kolín a ve tøech o pomoc vyádanou
sousedním sborem, nebo jednotlivcem.
Jednalo se o poáry, pády stromù, vyprošování zvíøete a pátrání po utonulém.
Nìkolik tìchto událostí bylo hasièùm v Samechovì nahlášeno místními obyvateli.
Pokud si obyvatelé uvìdomují pøítomnost
hasièské jednotky v obci a vyuívají monosti její pomoci, podaøilo se nám dosáhnout toho, pro co byla jednotka zøízena.
Dále pokraèuje doplòování výstroje a
výzbroje. Všichni èlenové jednotky mají k
dispozici zásahové obleky, obuv a pøilby.
Dokoupeno bylo další vybavení, jako jsou
opasky, kulový rozdìlovaè èi zásahové rukavice.
Martin Kùrka
Starosta SDH Samechov

KULTURNÍ a
SPOLEÈENSKÉ AKCE
v záøí a øíjnu
RODINNÉ CENTRUM SLUNÍÈKO
Od 1. záøí bude po prázdninové
pauze opìt otevøena pro všechny
maminky a tatínky s malými dìtmi
herna pro spoleèné hraní a povídání, a to kadé úterý, støedu a
ètvrtek od 9 do 12.30 hodin.
Kromì toho mùete v hernì kadý
ètvrtek odpoledne od 16 do 17 hodin s dìtmi spoleènì výtvarnièit na výtvarný krouek je ale z kapacitních dùvodù nutné se pøihlásit.
Stejnì jako na jaøe bude herna
pøed kroukem otevøena u od 15
hodin, aby si dìti ještì pohrály. Na
všechny se tìší Martina Kamelská (tel.: 728 467 652).
CESTA KOLEM SVÌTA
V sobotu 9.øíjna poøádají TJ Sokol a Obecní úøad Chocerady pro
všechny dìti sportovnì hravou akci v Oborském lese. Stejnì jako loni bude pro menší dìti pøipravena
jednodušší a kratší trasa (koèárková), starší dìti èeká luštìní, lanové pøekáky a trasa znaèená fáborky, vedená pøevánì terénem.
Start od 13.30 do 15.00 hodin na
malém høišti na konci ulice Dolní
Lipské.
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Z HISTORIE SOKOLA
V letech váleèných po zastavení èinnosti Sokola byla v sokolovnì udrena
pouze koncese hostinská a biografická,
které mj. umonily, jak stojí v jednom z pováleèných záznamù, uchovat sokolský
majetek. Správcem majetku byl dr. Musil
a spolu s ním se na uchování zaslouil bývalý vzdìlavatel Fr. Pobuda a náèelník
Jindøich Pøíhoda. Z let druhé svìtové války není záznamù, ale díky dochované fotodokumentaci mùeme doloit èinnost v
odbíjené a kopané. Zvláštì kopanou dokládá slavné fototablo z roku 1944, které
v originálu mùeme shlédnout na choceradském stadiónu. Jména uvedena nejsou, leè adresné tentokráte je!
Tak jako vìtšina spolkù také Tìlocvièná
jednota Sokol v Choceradech v roce 1945
obnovila svoji èinnost. Èleny výboru tehdy bývali dr. B. Musil, starosta, Jar. Michálek, místostarosta, Jar. Klauz, náèelník,
Jos. Krpal, jednatel, K. Kadeøábek, pokladník, a v širším výboru se dále vystøídali Fr. Novotný, Bohumil Brabec, Eduard
Iran, Ludvík Veškrna, Miloslav Srba, Fr.
Hladík, Prokop Kopøiva, Jiøí a Josef Salátkovi, Jan Zdvihal st., Fr. Rùièka, K. Makovièka, Fr. Drábek, Jindøich Bürgel a Jos.
Kohoutek. Z odborù kromì kopané je zmiòován nadále odbor odbíjené a cvièili, jako vdy pøedtím, mui i eny, dorostenci a
áci. V roce 1946 byla na 10 rokù podepsána smlouva s nájemkyní restaurace v
sokolovnì paní Vlastou Linekovou. Souèástí smlouvy bylo kromì jiného vyhraze-

ní práva k vyuití místností patra s výjimkou šatny hercù ku ètyøem dnùm v roce
pro pou hrádeckou!, pou choceradskou
a posvícení. Zadní místnost restauraèní
byla vyhrazena zároveò jako místnost
slouící obìma majitelským spolkùm. O
rok pozdìji poádal Sokol místní národní
výbor o pronájem obecního pozemku na
høištì. ádosti bylo zøejmì vyhovìno, nebo nové høištì, dnešní stadión, je tam,
kde je.
Jak u to ale bývá, politické a spoleèenské zmìny pøinášejí nezbytnì také zmìny do ivota a dìní ve všech sférách. Vznikají nové, zanikají èi se transformují staré
organizace. Starosty nahrazují pøedsedové a také z tìlocvièné jednoty se stává
jednota tìlovýchovnou, nicménì Sokol v
pøídomku zùstává. Koná se dokonce ještì poslední Všesokolský slet, který se stává zároveò protestem proti novì nastolenému reimu. Revoluèní rok 1948 vnesl i
zde, ne mnoho ale pøeci, zejména pøièinìním Okresního akèního výboru v Èeském
Brodì a Místního akèního výboru NF rozkol do øad spolkù Sokola i Komenský. Dr.
Musil je odvolán z vedení obou spolkù a
události dospìly a k jeho vystoupení z
nich, aby se ale po znovuzískání dùvìry
pozdìji do nìkterých funkcí zase vrátil.
Vedení Sokola je svìøeno do rukou Karla
Kadeøábka. Dramaticky se vyvíjel osud
samotné sokolovny, na kterou byl vyvíjen
tlak MNV na uvolnìní pøedsálí pro potøeby školy a pøízemních místností pro potøe-

by MNV, „kde má býti zøízena oddací síò,
veøejná knihovna a èítárna, poèítá se i se
zavedením místního rozhlasu, slibováno
je i zøízení vodovodu a splachovací záchody“, to vše samozøejmì s podmínkou
zrušení restaurace. Bránící se Sokol se
opírá a zaštiuje èlenstvím v sokolském
drustvu Vzlet a probíhá dlouhá øada diplomatických jednání o dalším osudu sokolovny, u kterých všech jsou vedle K. Kadeøábka za Sokol Bohumil Šubert a Klaudyová a také „Komenští“ Jaroslav Schück
a Rudolf Batelka ml. O poèínajících problémech sokolovny svìdèí zmínka, e jednání se vedla v dnes ji také neexistujících pohostinstvích U Schüllerù èi U Blakù. Tlak MNV vyústil v dohodu o pronájmu
pøízemí sokolovny potøebám obce a osud
restaurace je peèetìn v roce 1950 rozhodnutím ONV o jejím zrušení. Tím skonèila tehdy jistì nešastná vdova po tragické smrti manela Lineka a tím skonèila sokolská restaurace, navazující na pùvodní
kníecí, s historií bohatou, více ne 250-ti
let provozu, kdysi slouící nìkdejším formanùm, domácím a v dobì aktuální široké veøejnosti, nevynechávaje klientelu sezónní a výletní.
Naštìstí neskonèila vlastní sokolská, øeèeno lépe sportovní èinnost, a tak kromì
uvedených sportù mùeme pøipomenout
odbor napø. hockeyový, o kterém ale záznamù není a museli by vyprávìt tehdejší
pamìtníci tohoto sportu zde. Pravdou asi
je, e øeka tenkrát ještì zpravidla zamrzala a hokej se dal provozovat. Veškeré
zmìny uvnitø obou spolkù vyústily nakonec v roce 1951 ve splynutí Vzdìlávací
pokraèování na stranì 7

Významná ivotní jubilea èervenec, srpen 2010
Se souhlasem jubilantù uvádíme významná ivotní
výroèí našich spoluobèanù

Noví obèánci obce Chocerady

Èervenec 2010

Srbová Boena, Samechov
Randa Jan, Vestec
Limburský Vladimír, Chocerady
Hladílková Vìra, Chocerady

70 let
60 let
70 let
60 let

Srpen 2010

Novák František, Chocerady
Krejcárek Jan, Chocerady
Døízhal František, Chocerady

60 let
65 let
85 let

Dušková Kateøina, Chocerady
Košál Adam, Chocerady
Plášilová Anna, Chocerady
Sálová Nina, Chocerady
Stiegerová Natálie, Vlkovec
Šach Jan, Chocerady
Všem novým obèánkùm naší obce
pøejeme šastný vstup do ivota.
Slavnostní vítání se uskuteènilo
11. 6. 2010 v sále Lesovny
na Komorním Hrádku.

Všem oslavencùm pøejeme
hodnì zdraví, štìstí a osobní spokojenosti
Obecní úøad Chocerady
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Z HISTORIE SOKOLA
pokraèování ze strany 6
jednoty Komenský s masovou organizací Tìlovýchovnou jednotou Sokol v Osvìtový odbor jednot Sokol a Komenský. Co
se týká budovy Sokola, její stav musel být dosti špatný a zøejmì ještì zhoršený, nebo bylo ádáno o finanèní výpomoc od
Státního filmu, s ním byla ji od roku 1949 uzavøena smlouva
s nájemným pùvodnì 1%, a nyní v roce 1953 po mìnové reformì 6% z treb kina, na její chod a údrbu. V roce 1955 uvádí se
název ji jen Tìlovýchovná jednota Sokol. V roce 1956 dochází k nájemní smlouvì mezi TJ Sokol a Jednotou, lidovým spotøebním drustvem v Choceradech, kdy byla pronajata bývalá
kulturní jizba (rozumìj spíše krèma, pohostinství èi ta restaurace, pozn. autora) a poslednì agitaèní støedisko a knihovna,
na textilní prodejnu spolu se skladištìm, kùlnou pro otop a záchodem pro zamìstnance. Nájemné èinilo 984 Kè roènì. Za
úèelem zøízení výlohy prodejny bylo vybouráno okno, dobové
fotografie i dosavadní pohled dosvìdèují, e okna dvì, co ale
podstatné není. Nájemné od MNV èinilo 2.700 Kès. Veškeré
sportovní a tedy i sokolské dìní bylo organizaènì svrchováno
pod hlavièkou ne u upy, ale ÈSTV, resp. Èeskoslovenským
svazem tìlesné výchovy. Vlastní sportovní èinnost kromì shora zmínìných sportù zde i jinde byla stále více zamìøována k
nacvièování spartakiády, která nebyla nièím jiným, ne novodobou náhradou Sokolských sletù, i kdy ponìkud v jiném duchu. Celostátní spartakiáda se konala v roce 1955 na Strahovì, o úèasti choceradských však zmínky není. Okresní, resp.
okrsková spartakiáda v Choceradech v roce 1956, coby ohlédnutí za tou celostátní, se uskuteènila 10. èervna a sokolovna
poskytla dvoudennímu soustøedìní ubytování a nocleh. K této
pro Chocerady bezpochyby významné události byl poádán a
také uspoøádal místní Spolek Baráèníkù vystoupení staroèeské besedy, pøièem pøizvány byly obce z širokého okolí Chocerad. Kronika uvádí, e se této akce úèastnilo 1500 cvièencù a
na 2 tis. divákù!
V roce 1957 probìhla, èi mìla probìhnout generální oprava
sokolovny, která mìla obnášet instalaci vodovodu a poloení
parket, jak zaznamenáno. O vodovodu nevím, ale parkety tam
jsou a slouí dodnes. Nepochybuji, e podobnì jako vdy, i tenkráte se našla parta, která si našla èas a vùli nìco udìlat. Brigádnických hodin tam prý bylo odpracováno hodnì. Za zmínku
stojí ještì budova, dnes ji neexistující, stodola vedle, z ní zbytek jedné ze stìn ještì stojí, a která slouila jako ono zázemí k
pronájmu nájemníkùm sokolovny, ale také jako skladištì Mìstské telekomunikaèní správì Praha èi Komunálním slubám v
Choceradech, naposledy jako gará pro autobus fotbalistù. V
letech padesátých zaznamenáváme ještì vznik TJ Jiskra Rùenín, která èítá v roce 1959 44 èlenù. Choceradský Sokol
sdruoval tehdy celkem 85 èlenù. Muských jmen ji zde zaznìlo víc ne dost, a abych nebyl podezírán z antifeminismu,
uvádím jména en zapojených do tehdejšího dìní Sokola: Krpalovou Marii, Hamouzovou Marii, Kadeøábkovou Vìru, Køeèkovou Marii, Pobudovou Jitku, Novotnou Blaenu, Salátkovou
Marii, Sovovou Annu, Svobodovou Boenu èi Randovou Vìru.
A ke kopané. Odchod starší generace hráèù do fotbalového
dùchodu a postupný odliv èi pøechod hráèù mladších do klubù
jiných znamenal úpadek kopané zde v Choceradech, který vedl a k zastavení èinnosti. Znovuoivení pøišlo a v polovinì let
šedesátých, kdy hlad èi ízeò po místní kopané, nová generace mladých talentovaných fotbalistù spoleènì se zkušeností
hráèù hledajících návrat zpìt z pøespolních klubù, daly podnìt
k obnovì fotbalového SK a renesanci tohoto sportu v Choceradech. Na scénì TJ Sokol vedle jiných dominují výrazné postavy zejména v osobách R. Hamouze a J. Kròanského. Nastává
nová, další etapa kopané a dtto Sokola v Choceradech. O tom
ale a zase pøíštì.
Ing. Ivo Koøínek

www.chocerady.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA DÌNÍM V CHOCERADSKÉM SK
Soutìní roèník 2009/2010 byl pro choceradské barvy velmi nároèný. Obì mustva dospìlých mìla rozdílné pùlsezóny,
béèko dobrý podzim, áèko naopak skvìlé
jaro. Vše ale konèilo stejnì, tìkým bojem v posledních kolech. Áèko rozhodlo o
své záchranì bojem v Teplýšovicích. V
derby jsme potøebovali bod, úspìšnì
jsme cíl zaèali plnit a rychle vedli dva nula.
Techniètìjší domácí však mìli míè èastìji
na noze a zápas ještì zdramatizovali.
Honza Kuelka rozhodl o výhøe 3:2.
O den døíve to samé zailo béèko, kdy
doma hostilo sestupující Lešany. Témìø
celý druhý poloèas jsme dohrávali v deseti a s maximálním rizikem v obranì, vše
se ale vyplatilo a o potøebných tøech bodech rozhodl Èenda Urbanec tøi minuty
pøed koncem.
Dorost po kvalitním podzimu na jaøe pøíliš nezáøil, ale o to více vynikali dorostenci
pøi doplòování mustev dospìlých. Doufejme, e jim v budoucnu nebude chybìt
snaha se prosadit nastálo.
Nejvìtší radost dìlala pøípravka. Po nároèné zimní pøípravì se postupnì kluci
propracovávali do špièky tabulky a na jaøe pøedvádìli krásný fotbal plný kombinací.
Stará garda je v polovinì svých bojù a
prozatímní druhé místo je také velkým

ZPRAVODAJ OBCE CHOCERADY
Dvoumìsíèník Obce Chocerady

úspìchem.
V nové sezónì dojde k pøeskupení mládenických mustev, kdy pøípravka se
pøesune pod hlavièku Ondøejova a v Choceradech vznikne tým mladších ákù. Dorost, béèko i áèko zùstávají. V dobì psaní
tìchto øádkù probíhají první dny pøípravy
mustev dospìlých. Áèko zatím sehrálo
tøi pøípravné zápasy, Maršovice (2:5), Lou-
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òovice (1:4) a Kratonohy (2:1). Do tréninkù a zápasù se zapojuje i nìkolik dorostencù a všichni vìøíme, e jim tato prùprava pomùe se prosadit nebo získat více
zkušeností do své soutìe.
Závìrem bychom chtìli podìkovat
všem za podporu v celé sezónì a tìšíme
se na Vás i v podzimní èásti.
SK Chocerady - Jan Vycpálek
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