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Komorní Hrádek, Samechov, Vlkovec a Vestec

zdarma = dvoumìsíèník vydává Obecní úøad Chocerady = roèník 16 = záøí - øíjen 2010 = èíslo 5

ZPRÁVY Z DÌNÍ V OBCI
Pøipravované dotace
V souèasné dobì se chystá obec podat ádost o dotaci na zpevnìní lesní
cesty vedoucí údolím Oborského potoka
z Chocerad k bývalé hájovnì Obora. Jedná se o podporu ze Státního zemìdìlského intervenèního fondu (SZIF) - Investice do lesù - a tato dotace by mìla pokrýt náklady ze 100%. Èást cesty, která
donedávna nebyla v majetku obce, obec
vykoupila od Lesù ÈR, take nyní je cesta v celé délce od Chocerad a po Pánovku obecní - to byl nezbytný pøedpoklad ádosti o dotaci. Vzhledem k tomu,
e nìkteré úseky cesty jsou vymleté vodou nebo bývají dlouhodobì rozbahnìné, oprava by byla pøínosem nejen pro
obyvatele Obory. Doufáme, e to vyjde!
Na jaøe se podaøilo obci získat dotaci
na opravu dvou komunikací poškozených loni v èervenci pøívalovým deštìm z
fondu Obnovy obecního a krajského majetku postieného ivelní nebo jinou pohromou (Ministerstvo pro místní rozvoj).
Ze stejného dotaèního titulu budeme ádat i nyní o podporu na opravu „Myší díry“, tj. cesty z horního Samechova k zastávce Støíbrná Skalice.
Nový chodník na návsi v Choceradech
Jak bylo uvedeno ji v minulém èísle
Zpravodaje, nedostali jsme sice dotaci
na dokonèení úprav návsi, ale jistì jste si
všimli, e k malému zlepšení pøece jen
došlo. Zastupitelstvo ji po pøedchozí neúspìšné ádosti o podporu rozhodlo, e
na dotaci nebudeme èekat, ale postupnì
budeme provádìt úpravy návsi dle moností obce z vlastních prostøedkù.
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Proto nyní obec pøikroèila k realizaci
aspoò èásti z potøebných úprav v prostoru kolem rybníka, kterému byla zatím vìnována jen minimální pozornost, na rozdíl od ostatních èástí
návsi, kde „revitalizace“ ji postupnì
úspìšnì probìhla. Z prostøedkù obce
byl zbudován nový chodník z okrové
dlaby jako pokraèování ji hotového
úseku nad parkem a kromì hlavního
chodníku byla vydládìna i cesta kolem rybníka a vymìnìno zábradlí.
Návrh na vybudování nového chodníku schválilo zastupitelstvo ji pøed
cca 9 lety spoleènì s plánem na obnovu zelenì ve støedu obce. Èekalo se
ale stále na dotaci, která by náklady pokryla a posléze samozøejmì té na realizaci odbahnìní a opravy rybníka. Podobnì nyní bude muset èekat okolí autobusové zastávky na dobudování kanalizace. O získání dotace na úpravy
této èásti a také prostranství pøed kostelem se samozøejmì budeme snait i
nadále.
Nové výsadby
Místo betonových truhlíkù oiví pomìrnì velký prostor zpevnìných
ploch u rybníka záhon rùí a levandule
v novém chodníku. Zahradnickou úpravou projde do konce øíjna té okolí vstupu do obecního úøadu, kde byly na jaøe
odstranìny poškozené túje.
Zdravotní øez stromù
Obecní úøad zajistil opìt provedení
zdravotního øezu nìkterých stromù odbornou firmou. Jedná se zejména o
dvì lípy na zastávce ÈD a javory podél
komunikace vedoucí nahoru kolem
Penzionu Jaro. Všechny tyto stromy
byly v minulosti poškozeny nevhodnými øezy a vyadují odborný zásah.
V souvislosti s nedávnými pøípady
poškození stromù ádáme obèany,
aby neprovádìli sami ádné zásahy
do døevin rostoucích na veøejných prostranstvích. Pokud budete mít jakýkoliv problém (nadmìrné zastínìní, nebezpeèí úrazu padajícími vìtvemi
apod.), kontaktujte OÚ, který situaci
posoudí a v pøípadì potøeby zajistí odborné ošetøení døevin. Zásahy, by i
dobøe mínìné, ale provedené v ne-

KULTURNÍ a
SPOLEÈENSKÉ AKCE
v listopadu a prosinci
ZDOBENÍ VÁNOÈNÍHO STROMU V
CHOCERADECH
OÚ srdeènì zve všechny dìti i dospìlé na
slavnostní zdobení a rozsvícení vánoèního stromu na návsi v Choceradech. Uskuteèní se v sobotu 27. listopadu od 15
hodin.
ZDOBENÍ VÁNOÈNÍHO STROMU V
SAMECHOVÌ
V nedìli 28. listopadu od 18 hodin
mùete pomoci zdobit vánoèní strom v
Samechovì.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
OÚ Chocerady zve všechny dìti v nedìli
5. prosince v 15 hodin do sálu sokolovny
na „Èertovsky popletenou Mikulášskou“.
Èekají vás dobrodruství èertíka Ferdy a
jeho kamarádù, písnièky, soutìe, dáreèky
ADVENTNÍ KONCERT
V sobotu 11.prosince od 18 hodin se v
zámecké kapli na Komorním Hrádku uskuteèní adventní koncert, na kterém vystoupí sbor Laetitia.
DIVADLO
V sobotu 18.12 od 19.30 hodin mùete v
sále sokolovny shlédnout hru „Lucerna“
od Aloise Jiráska v podání choceradského divadelního souboru.
Podrobnìjší informace ke všem akcím
budou zveøejnìny na plakátech.

vhodnou dobu èi nevhodným zpùsobem,
zbyteènì sniují ivotnost stromù. Nejen
øez ovocných stromù má svá pravidla, i u
ostatních døevin je nutno dbát na správnou techniku øezu, aby se rány dobøe hojily a nedošlo k infekci houbovými chorobami.
Omluva
Omlouváme se za chybnou informaci
uvedenou v minulém èísle Zpravodaje
ve výètu uskuteènìných investièních akcí - omylem zde byla jmenována oprava
komunikace v Rùenínì.
starostka obce
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Rodinné centrum

Sluníèko
Sluníèko pøivítalo po prázdninách maminky s dìtmi tak trochu v novém
„kabátku“. Šikovné maminky - Mirka Baantová a Zuzka Doleèková - stvoøily na
volné stìnì obraz pohádkové krajiny. Je
to moc pìkné, pøijïte se podívat!
Cvièení v tìlocviènì probíhá od øíjna
opìt pravidelnì kadé úterý od 15.30 do
16.30 h, výtvarný krouek funguje od záøí
- kadý ètvrtek od 16 do 17 hodin, pøièem
herna je pøed kroukem otevøena ji od 15
hodin. Pøihlásit se mùete u M. Kamelské
na tel.: 728 467 652.
Dìkujeme všem aktivním maminkám,
které pomáhají s chodem Sluníèka!
Martina Kamelská

Svoz bioodpadu

Registrace
èipovaných zvíøat

Pøipomínáme všem, kdo vyuívají hromadný svoz bioodpadu, e v listopadu bude odpad
sváen pouze jednou za 14 dní
a v zimních mìsících (od prosince do bøezna) jednou za mìsíc. Zároveò vyzýváme všechny, kdo mají problém s vyuitím rostlinného odpadu na
svých zahradách, aby se do
systému svozové sluby zapojili od pøíštího roku. Svoz se platí vdy za celý kalendáøní rok.
Byla by velká škoda, kdyby i
nadále naši obec hyzdily hromady shnilých jablek, trávy
apod. Nehezkým pøíkladem bohuel stále zùstává východ z
Horní Lipské do úvozu, kde k
hromadám biologického odpadu novì pøibyla stavební su.
Co si asi pomyslí náhodní
chodci jdoucí tudy po znaèené
turistické cestì o našich obyvatelích?
Klára Rùièková

Vzpomínka na
Marii Hamouzovou
Kdy mùj spoluák Ivo Koøínek v minulém èísle Zpravodaje v èlánku „Z Historie Sokola“ uvedl mezi zástupci Sokola,
kteøí vedli jednání s místním národním
výborem o budoucnosti sokolovny, jméno Klaudyová, zøejmì jen málokdo ze
ètenáøù vìdìl, e se jedná o rodné jméno mé maminky, paní Marie Hamouzové.
V pátek 24. záøí 2010 v ranních hodinách, 12 dnù po dovršení úctyhodného
vìku 95 let, paní Marie Hamouzová v litomìøické nemocnici tiše zemøela. Rodaèka z Ostravy pøišla do Chocerad v ro-

2

Chcete si lépe zabezpeèit své zvíøe
pøed ztrátou? Pokud zaregistrujete svého miláèka v databázi CE, výraznì zvýšíte šanci na jeho brzké nalezení.
CE - Centrální evidence zvíøat a vìcí
ÈR - shromaïuje informace o zvíøatech a eviduje jejich majitele za úèelem
rychlého a snadného navrácení nalezených zvíøat pùvodním majitelùm. Svá
zvíøátka (jedná se o psy, koèky a fretky)
si mùete zaregistrovat na novì zavedeném sbìrném pracovišti Centrální
evidence èipovaných zvíøat, u paní Evy
Slivanské, Chocerady 272. Formuláøe
a pokyny pro registraci si mùete stáhnout na stránkách www.hacmor.cz nebo vyzvednout pøímo v prodejnì u paní
Slivanské. Poplatek za registraci èiní
240 Kè.
redakce

ce 1944, pracovala jako úøednice v Léèebném ústavu Okresní nemocenské pojišovny. Zde se seznámila s Rudolfem
Hamouzem a v roce 1951 s ním uzavøela
manelství. Po mateøské dovolené zaèala pracovat nejprve jako uèitelka, od roku
1957 jako øeditelka Mateøské školy ve
Hvìzdonicích. Tuto práci vykonávala a
do svého odchodu do dùchodu v roce
1972. Ani poté však nevydrela doma a
pomáhala svému manelovi v prodejnì
textilu a do jeho smrti v prosinci 1977.
V Choceradech proila krásných 44 let.
Aktivnì se úèastnila spoleèenského ivota v obci. V roce 1988 se pøestìhovala do
drustevního bytu v Litomìøicích, aby byla blízko rodinì svého syna. Pøítomnost
blízkých, zejména dvou vnouèat, jí pomá-

hala pøekonat
zmìnu prostøedí.
Na Chocerady
však nikdy nezapomnìla. Právì
choceradský
Zpravodaj jí, kromì telefonického
styku s dlouholetou pøítelkyní pí.
J. Èernou, pøinášel novinky z
Chocerad, na které se vdy tìšila.
Prosím všechny, kdo jste mou maminku znali, vìnujte jí tichou vzpomínku.
Jiøí Hamouz
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informace
CESTA KOLEM SVÌTA

Zdálo se, e ètvrtý roèník sportovní
akce, kterou poøádají èlenové TJ Sokol
ve spolupráci s OÚ Chocerady, se bude
topit v blátì a šeru beznadìjného podzimního sychrava. Ale slunce naštìstí
ještì vèas prorazilo mraky a pøihøívalo
teplými paprsky nejen bramboráky, které se ve stejném odpoledni smaily na
fotbalovém høišti, ale i všechny „cestovatele“ a dobrovolníky èekající na nì na
deseti stanovištích. Sluníèko urèitì pøispìlo k celkové pohodì. Tìší nás, kdy
rodièe nespìchají a nehoní dìti, aby rychle úkol splnily a šly
dál, kdy si s dìtmi zkrátka procházku uívají. Vdy o to jde,
aby si dìti odnesly pár nevšedních záitkù, ne o razítka a odmìny.
Nejlepší atrakcí jsou kadoroènì lanové pøekáky, i letos je
perfektnì pøipravil Vláïa Zíka, urèitì zaujala i lukostøelba manelù Dvoøákových a snad i další stanovištì. Jmenovaným i

všem ostatním našim stálým pomocníkùm moc dìkujeme a doufáme, e nám
i do dalších let „vydrí“ a zachovají pøízeò.
Klára Rùièková a Martina Kamelská

Významná ivotní jubilea záøí, øíjen 2010
Se souhlasem jubilantù uvádíme významná ivotní
výroèí našich spoluobèanù
Záøí 2010

Nováková Miroslava, Chocerady
Šístek Karel, Samechov
Novák Václav, Vlkovec

60 let
60 let
65 let

Øíjen 2010

Hrdinová Danuše, Chocerady
Kovárník Rostislav, Chocerady

60 let
65 let

OVJ Komenský
Chocerady
Divadelní sezóna zaèala a od záøí se opìt naplno zkouší.
Kadý páteèní veèer tak jevištì sokolovny patøí dialogùm nové hry. Letos to bude Lucerna A. Jiráska. Hra je dobøe známá a poøád oblíbená. Ani v Choceradech nebude uvedena
poprvé. V reii dr. B. Musila byla sehrána u 25.12.1945. Datum letošní premiéry je 18.12.2010 a neúprosnì se blíí, proto od øíjna zkoušíme dvakrát týdnì. Koncem roku se pak
pøedvedeme divákùm.
èlenové OVJK

Snímek z generálky 2009 - Rùe z Argentiny

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

www.chocerady.cz
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HASIÈSKÝ DEN PRO DÌTI

I letos patøil pøedposlední prázdninový víkend v Samechovì hasièùm a
dìtem. Po peèlivé pøípravì se louka
pøed vesnicí zaèala plnit vším, co je k
takovému dni potøeba. Stánky, stoly,
idle, gril a pøedevším jednotlivé dis-

ciplíny. Tentokrát jich na dìti èekalo
devìt. Stanovištì byla více èi ménì
zamìøena na práci s vodou a hasièským vybavením. Poèasí nám pøálo,
take si všech 83 soutìících dìtí
mohlo naplno uít celý den. Sluneèní
paprsky však ubírají energii a pøekáková dráha vysiluje. Proto se k obloze
obrátila lafeta hasièského vozu kolegù z Hvìzdonic a „umìlým“ deštìm
osvìila pøítomné dìti i dospìlé. Na
nebi se poté odehrála vzdušná bitva
leteckých modelù Ondry a Miloše
Havlových. Pak pøišlo na øadu obèerstvení a zaslouená odmìna. Ještì
dlouho do veèera pak ti, kteøí nespìchali domù, posedìli pod noèní oblohou u stánkù s obèerstvením. Nìkolik
týdnù pøíprav je za námi. Tak zase za

rok.
Podìkování patøí všem, kteøí se podíleli. Hasièùm i dobrovolníkùm bez
hasièského prùkazu.
Martin Kùrka
starosta SDH Samechov

NOVÝ AUTOMOBIL
Poèátkem tohoto roku zakoupil
SDH Samechov z vlastních zdrojù
osobní automobil Škoda Felicia.
Èlenové sboru ho ve svém volném èase opravili, nalakovali a nechali opatøit výstraným svìtelným a akustickým zaøízením. Od
srpna je tento automobil zaøazen
v Integrovaném záchranném systému ÈR a slouí potøebám zásahové jednotky naší obce. Slavnostní uvedení do provozu probìhlo 21.8. 2010 na hasièském
dni v Samechovì, kde automobil
pokøtila starostka obce, paní Eva
Bubnová.
Martin Kùrka
starosta SDH Samechov
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Den otevøených dveøí na Komorním Hrádku

Je ji obecnì známou tradicí, e mìsíc
záøí otevírá bránu zámku Komorní Hrádek veøejnosti k prohlídce svých prostor.
Den otevøených dveøí se stal dnem vycházky do míst, kde nìkdejší šlechta èi
vrchnost bývala a ila a s léty váleènými
skonèila. Stále širší povìdomost o této akci pøitahuje zájem nejen místních, ale èím
dál tím víc návštìvníkù z okolí, turistù a
dalších. Není divu, zámek v restaurovaném stavu skýtá opravdu záitek, který
všedním není. Jako obvykle, i letos tomu
tak bylo, organizátoøi, tj. ŠVS MO, pøipravili den tradiènì. Pro stovky návštìvníkù
otevøeli bránu a svùj interiér s pøilehlým exteriérem a provedli je souèasností a samozøejmì poutavou historií. Doprovodným
programem letos byla ukázka výcviku
psù, lukostøelba a výstava starých filmových plakátù. Noèní prohlídka zámku završila ty denní. Zpestøením byla pøítomnost
choceradských ochotníkù v dobovém pøestrojení, která pomohla navodit atmosféru nìkdejšího ivota zámku, resp. podzámèí. A není podstatné, e postavy v rolích lùzy a holoty zrovna v køeslech kdysi
jen tak neposedávaly. Ovšeme s výjimkou bílé paní a komtesy. Dobovému koloritu bylo uèinìno zadost a vøelý dík patøí
jak hostitelùm, tak onìm úèinkujícím v pøevlecích.
Vyuijme pøíleitosti a v letmém ohledu
si osvìme pamì k osudu zámku v historii novodobé.
Zámek, resp. panství bylo zákonem o
zrušení svìøenectví z roku 1925 jmenováno velkostatkem Komorní Hrádek a v drení posledního kníecího rodu Khevehüeller - Metsch bylo do roku 1945. V roce 1944 obsadila zámek eskadrona SS.
Po kapitulaci Nìmce nahradily jednotky
Rudé armády, ale ji v èervnu 1945 byl zámek pøevzat ès. armádou. Ta jej pøidìlila
velitelství letectva, které zde v èervenci tého roku otevøelo Vojenskou zdravotní
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ozdravovnu. Zámek jako konfiskát podle
dekretu prezidenta republiky z r. 1945 byl
ve správì ministerstva zemìdìlství. V roce 1946 pøevzalo správu ministerstvo národní obrany. V dubnu 1948 vojenská
ozdravovna zanikla a zaèalo zde pùsobit
Vojenské výcvikové a rekreaèní støedisko
MNO. Kromì sezónní rekreaèní péèe bylo urèeno k poøádání kurzù politické výchovy. Jako odlouèená souèást støediska
byl mimochodem na základì pokynu ministra obrany v letech 1948/9 zøízen objekt v Samechovì, slouící k rekreaci domácích i zahranièních hostù vojenské
správy. V roce 1951 se VVRS transformovalo na Vojenskou zotavovnu, která ale
pùsobila jen do roku 1952 a byla záhy nahrazena novì zøízenou Vyšší školou dùstojníkù místních vojenských velitelství. V
roce 1954 byla pøejmenována na Vyšší
školu dùstojníkù místních vojenských

správ, do roku 1955, kdy byla nahrazena
Zdokonalovací školou MVS pùsobící a
do roku 1960. Na Komorní Hrádek se pøestìhoval kurz záloh politických pracovníkù, který tvoøil souèást fakulty kurzù Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda. Kromì tìchto kurzù zde probíhaly
krátkodobé kurzy pro posluchaèe Vojenského odboru Fakulty tìlesné výchovy
Univerzity Karlovy èi absolventy Vojenských škol Jana iky z Trocnova. V roce
1969 byla VPA zrušena a transformovala
se na Školu pro pøípravu støedních kádrù
politického aparátu pøi bratislavské Vojensko-politické fakultì brnìnské Vojenské akademie Antonína Zápotockého. V
roce 1972 došlo k vyjmutí školy ze sloek
VPF a vznikla samostatná Vojenská politická škola Komorní Hrádek, která pùsobila a do roku 1989. Následnì vzniklo
Školící støedisko oddìlení zahranièních
stykù GŠ ÈSLA, reorganizované ji v roce
1990 na Školící a výcvikové støedisko
Správy zahranièních vztahù Generálního
štábu ÈSA. V období let 1993 a 1996
vzniklo na Komorním Hrádku Školící a výcvikové støedisko Ministerstva obrany a
od poslednì uvedeného roku zahájilo èinnost Školící a vzdìlávací støedisko MO
ÈR, jeho název nese dodnes. V roce
1997 byl zahájen kurz pro pøípravu dùstojníkù AÈR do struktur NATO a v roce
1999 byl vydán rozkaz náèelníka k pøíleitosti vstupu ÈR do tohoto svazku.
Válkou zapøíèinìné a potamo politicky
hektické události daly pøíleitost nakládat
se zámkem „de facto jak libo“, ve víru doby. Zámek se nevyhnul díky pøihlášení se
svých majitelù za protektorátu k nìmecké
národnosti kolaborantství, o èem svìdèí
dekret prezidenta republiky z roku 1945
„O národní správì majetku Nìmcù, Maïarù, zrádcù a kolaborantù“, a doèkal se tak
pøevratné zmìny ve svém staletém chodu. Rychle tehdy mìnil hosty, s kadým
pokraèování na stranì 6
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Den otevøených dveøí na Komorním Hrádku
pokraèování ze strany 5
ale chudl, doèkal se postupného, mírnì øeèeno, (vy)stìhování svého interiéru, aby
zùstaly vlastnì jen zdi. Necitlivý pøístup
budoucích majitelù jen ztìka zachoval
alespoò to. Teprve v dobì po politickém
uvolnìní bylo v letech 1986 a 87 zámku
odlehèeno výstavbou nové ubytovny a zapoèata byla i rekonstrukce. Pravou nápravu škod, naštìstí vìtšinou vratných,
na zámku pøinesla ale a doba polistopadová. Ji poèátkem let devadesátých rekonstrukce navázaly a v roce 1991 byla
slavnostnì otevøena opìt zámecká kaple, ve své dobì tìlocvièna a také skladištì! Zámek od té doby prodìlával díky
nové koncepci a novému vedení zde,
zejména osobním pøièinìním pplk. Petera Rusnáka rekonstrukci navracející
jeho podobu do té pùvodní. V roce 1998
byla slavnostnì otevøena Lesovna, slouící v dobì pøedešlé všem moným úèelùm, uniknuvší dokonce likvidaci. A následovaly rekonstrukce další. V roce 2000
byly ze zazdìné krypty vyzvednuty
ostatky hrabìnky Khevenhüeller Metsch,

rozené Lichnowské, a antropologicky
ošetøené vráceny a uloeny zpìt na své
té restaurované místo. Ve stejném roce
byla po 100 letech instalována vì, kdy
ta pùvodní zasaena bleskem v roce
1900 vyhoøela, a od té doby s vysvìceným zvonem a vìními hodinami opìt
bije své hodiny a ukazuje se v noèním
svìtle svému okolí. Další postupná rekonstrukce témìø všech prostor, restaurace a vybavení interiéru pøedmìty navrátivšími se, replikami i dary dodaly
zámku zpìt svoji krásu a dùstojnost. Nehledì na význam, který mìl i pøedtím. V
nových podmínkách a v souèasném postavení jako sídlo sloky ministerstva
obrany jej bezpochyby opìt má.
Zámek zkrátka oil. Jako v celé své pováleèné historii hostí vojenské sloky, v
dobì ale nejnovìjší s tím rozdílem, e je
mu dána péèe, které se pøedtím nedoèkal. Restaurován do nìkdejší své podoby je opìt zámkem, který je hoden své
minulosti, svého jména. A díky svému vedení a velení otevírá své brány, by jen jednou v roce, široké veøejnosti.
Ing. Ivo Koøínek

Z HISTORIE SOKOLA IV
V pøedchozích vyprávìních jsme prošli
léty od vzniku Sokola ještì v dobì c.k.
mocnáøství, pøešli 1. svìtovou válku, vzpomnìli léta meziváleèná, pøipomnìli 2. svìtovou, navázali v létech pováleèných a
skonèili v polovinì století ji minulého. V
posledním vyprávìní sokolské historie se
vrame a pøipomeòme si historii spolku v
druhé polovinì století tolik dramatického
a do jeho sklonku.
Ze vzpomínaných let 50-tých ocitáme
se v létech 60-tých. Pøedsedou spolku Sokola byl po krátkém vedení Josefem Novotným Josef Krpal. Ochotnický divadelní
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spolek vedl a do roku 1968 dr. Musil. Ale
k Sokolu. Do popøedí dìní spolku se dostává oddíl kopané, jeho ve skuteènosti
vedoucím se stává Rudolf Hamouz, tajemník Sokola. Vedoucí prodejny textilu
umístìné ve vzpomínané pøízemní místnosti sokolovny, excelentní prodavaè,
uhlazený, váený a vdy uctivý èlovìk.
Jak známo, jeho nejvìtší láskou byl fotbal, jemu vìnoval témìø veškerý volný
èas. Mìl veliké štìstí, e vedle nìho stáli
tací, jako právì J. Krpal, K. Kadeøábek,
M. Srba st., J. Schüller st., V. Buben st. a
další, ale i mladší zapálení èlenové teh-

dejšího Sokola vèetnì en. Lze konstatovat, e právì pod jeho vedením došlo ke
vzpomínanému oivení a e tento sport v
Choceradech dospìl a na úroveò, po které touily generace a kterou od té doby obdivovalo i široké okolí Chocerad. Rok co
rok postup do vyšší soutìe a usídlení v
krajské soutìi, o které mohly jiné vesnické kluby jen snít. Dokonalá symbióza hráèù zkušených s mladými, nadšení a disciplína, kterou hlídal právì on. S kanceláøí v
krámì, kde ze šuplíku vyøizoval vše, co s
fotbalem souviselo. Kdyby mìl být postaven fotbalový pomník nìkomu zde, právem by náleel jemu. Koneckoncù pozdìji zavedený fotbalový memoriál R. Hamouze a L. Sedlmajera byl s povdìkem
vìnován jim, kteøí pro fotbal ili a dali mu
celé srdce. Druhý jmenovaný, a první trenér novì zaloené jedenáctky dokonce
své srdce v roce 1973 na høišti poloil,
pøedèasnì v pouhých ètyøiceti letech. A
byl to právì R. Hamouz, J. Krpal a J
Schüller, kteøí byli uvedeni do ještì pozdìji ustavené sínì tradic fotbalového SK.
Fotbal zde pøedstavoval slávu, která pøesáhla hranice okresu. Choceradský fotbal
se stal dokonce líhní talentù, z nich nìkteøí byli vytaeni a do ligových soutìí,
mj. zásluhou a pozorností jiné velké osobnosti této éry, Jar. Pìkného, trenéra s trenérskou školou, trenéra se zkušenostmi z
praských Bohemians. Není nadsázkou,
e mùeme mluvit o renesanci a vrcholu
tohoto sportu zde. Úroveò krajské soutìe podtrhla navíc rekonstrukce høištì a
pokraèování na stranì 7
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Z HISTORIE SOKOLA IV

pokraèování ze strany 6
výstavba nových kabin zahájená v roce
1971. V souèinnosti spolku, MNV i závodù ve Hvìzdonicích a Rùenínì, JZD a
ÈSTV s pomocí mnoha brigádnických hodin nejen èlenù a také s nezanedbatelnou pomocí sil dodaných nápravným zaøízením z Øíèan se podaøilo vybudovat dosaené úrovni odpovídající høištì a zázemí. A domnívám se, e právem mùeme
uvádìt název stadión namísto høištì, ocenìný na tehdejší 1 mil. Kès, který byl slavnostnì otevøen v létì roku 1975, v dobì,
kdy Sokolu pøedsedal Jan Šramota. Choceradský fotbal se doèkal stánku více
ne dùstojného. Marnou, èi spíše zmarnìnou snahou se ukázal být ve stejné dobì projekt na vybudování zimního
„stadionu“, lépe øeèeno kluzištì na louce
nad bývalým koupalištìm, z jeho zapoèatých zemních prací a vyèerpaných 40
tis. Kès zùstaly jen rozvaliny zarostlé nálety køovin a stromù, dodnes.
Co se týká sokolovny, poskytovala
ovšeme sál ke cvièení a hrám, které se
ale musely vyhýbat dvìma a tøem dnùm
promítání kina a také divadlu èi zábavám.
Horší stav byl s pøízemními místnostmi,
kde pùvodnì vybudovaná spoleèenská
místnost a oddací síò pøestávala slouit
zámìru a s lety poèala chøadnout, a dospìla k zániku. Take kromì krámu a malé výdejny lístkù do kina èi divadla nebylo
pøízemí náleitì vyuito. Vyuívána byla
ještì místnost v patøe za šatnami hercù jako externí uèebna školy. A tak nejrušnìjší
kulturní ivot proívala sokolovna s kinem, kdy fronty filmù ádostivých divákù
veøejného promítání sahaly od výdejny
lístkù kolem parèíku èasto a k silnici, a také zábavami, zejména Šibøinkami, které
se ale støídaly v konání se sálem v Ostende.
A ostatní sport: registrovaná byla pouze kopaná, nìjaký èas se hrával stolní tenis a kromì cvièení se provozoval volejbal a nohejbal, ty však sezónnì a na ještì
dobíhajícím koupališti pod Ostendem.
Nutno uèinit poznámku, e zejména v letních prázdninových mìsících bylo høištì
pod hotelem tak vytíené, e se na hraní
muselo èekat. Ukonèení provozu letního
kiosku, postupné zarùstání nìkdejší pískové pláe a následná devastace kabin
koupalištì v letech sedmdesátých neohrozila sice hry v odbíjenou a nohejbal,
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ale pøec pøinesly postupný úpadek i tìchto sportù tam. A jen pozdìji zavedené letní kino nebo výstavky drobného zvíøectva místního chovatelského spolku sídlícího v zachované zdìné èásti kabin oivovaly na chvíli kdysi tolik rušné místo.
Neopomenutelnou historií je ale opìt
cvièení. Kromì minule zmínìného nacvièování spartakiády, které je jistì v ivé pamìti i mladší generace, se sokolovna dìlila mezi cvièence Sokola a cvièence ze
školy, a to do té doby, ne byla vystavìna
tìlocvièna školní. Cvièení Sokola si nelze
ve vzpomínkách pøedstavit bez další
osobnosti spolku, Josefa Kròanského.
Pùvodnì osadník, jinak malíø místního komunálu a také malíø krajináø, jeho obrazy zdobí nejednu stìnu našich i jiných domácností, atlet, který byl ústøední postavou zmínìného volejbalu a cvièení. Na jeho, dnešní øeèí vyjádøeno, dril nelze
vskutku zapomenout. Láskou jeho další
byla té turistika. A pochody, které právì
zùstanou uchovány ve vzpomínkách na
nìj v roli prùkopníka a také iniciátora
„pochodu pøes tøi mosty“.
Pøedsedy Sokola se stali po J. Krpalovi
zmínìný J. Šramota, dále Jiøí Schüller
nst., Fr. Rázl a Jiøí Vojslavský a v èlenství
výboru tehdy 170 èlenného spolku se objevila jména napø. ing. Z. Máši, V. Krejèího st. èi Alb. Benákové ze starších, a z
mladších Jos. Bürgela ml., Vl. Limburského, Mir. Svobody, Jos. Proskovce ml.,
Mir. Køíové èi E. Macháèkové, namátkou. V roce 1974 zakoupil Sokol vlastní
autobus a o rok pozdìji byly zahájeny práce na rekonstrukci budovy sokolovny, které ale kromì poloení nové støechy a vykonání interních bouracích prací zùstaly
nedotaeny. A tak nadále nevyøešené a v
troskách nacházející se pøízemí, na nìjaký èas pozastavená èinnost ochotnického divadla a postupné odumírání celoroèního provozu kina dostaly budovu do
nejistého postavení a v letech osmdesátých zaívala sokolovna krušné chvíle týkající se jejího dalšího osudu. Následné
uzavøení prodejny textilu, pøestìhování
kina do sálu MNV v bývalém penziónu a
otevøení tìlocvièny
pøi novì zbudované
základní škole v roce 1982 omezily její
chod na minimum
kromì obèasného divadla, ovšem. K sokolským i jiným schùzovním sešlostem
vyuívalo se obvykle sálu v Ostende.
Zdlouhavé úvahy,
nekoneèná jednání
a snad bohudíky nerealizovaná rozhodnutí pozdrela øešení a do konce let
osmdesátých, kdy
byla nikoliv bez pod-

pory, ale de facto vlastními silami majitelských spolkù TJ Sokol a OVJ Komenský
zrekonstruována pravá èást pøízemí vèetnì zavedení vodovodu, zøízení kanalizace a ústøedního topení a v pøedveèer
„sametové revoluce“ v roce 1989 se sokolovna doèkala rozhodujícího obratu ve
svém osudu. Nevím pøesnì, ale v tìchto
letech byla zboøena také stodola pøi sokolovnì.
Vstupujeme do let devadesátých, která
si ji všichni vybavujeme kadý po svém.
Sokol se jako organizace sdruená pod
bývalým ÈSTV jako jedna z organizací
NF osamostatòuje a snaí se navázat na
nìkdejší svoji èinnost. Trpí však oslabenou èinností z pøedchozího období a síla
jediného plnì funkèního oddílu kopané je
tak veliká, e v roce 1993 dochází k osamostatnìní fotbalového SK a Sokol znovu zaèlenìný do Sokolské upy hledá
své pùvodní poslání. Spolu se spolkem
Komenský se snaí o postupnou rekonstrukci celého objektu, èeho dùkazem je
nová fasáda, èásteèná plynofikace a
vnitøní úpravy, z nich nedávno provedené vymalování sálu je více ne krásné.
Co se týká vlastní náplnì a èinnosti, byla
nedávno popsána a doufejme, e tyto i
nové iniciativy na bývalou èinnost naváí
a nedají do budoucna Sokolu zde zahynout.
Ve zkratce pøedloené historii Sokola
bylo vzpomenuto jeho poslání, všech dùleitých a bezesporu zásluných a prospìšných èinností a aktivit, bylo uvedeno
mnoho jmen, za kterými se skrývá mnoho osudù, úsilí a píle, práce i zásluh. A já,
svým jménem a doufám nejen svým, nemohu jinak, ne podìkovat všem tìm, kteøí se zaslouili a také uchránili všechny ty
roztroušené dokumenty, z nich bylo
mono èerpat, podìkovat za všechny další zdroje a informace vèetnì obrazového
materiálu a koneènì i za pøipomínky, kterých se mi dostalo. A úplným závìrem dìkuji za pozornost obecnímu úøadu a redakci a také za pozornost všem laskavým a vdìèným ètenáøùm.
Ing. Ivo Koøínek
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ÚDRBA PNEU
ák Chocerady
zajištìní pøezutí pneu
objednání a ceny pouze
po tel. nebo sms

724 911 133, 721 311 603

ZAÈÍNÁME OD
18.10. 2010
ZPRAVODAJ OBCE CHOCERADY
Dvoumìsíèník Obce Chocerady

Roèník 16

Odpovìdný redaktor : Eva Bubnová

Náklad: 600 výtiskù

Vydavatel : Obecní úøad Chocerady

Redakce : Bc Klára Rùièková, Michaela Kadlecová

Registrace : MK ÈR E 10760
Obecní úøad Chocerady, 257 24 Chocerady 267
telefon: 317 763 511
fax: 317 792 240, e-mail: starostka@chocerady.cz
Cena inzerce : 200 Kè / stránka, 100 Kè / pùl stránky,
50 Kè / ètvrt stránky
Toto èíslo vyšlo 27.10.2010

8

www.chocerady.cz

