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Rok se s rokem sešel a máme tu
zase onen neobyèejný èas vánoèní, kdy se více ne jindy snaíme
dìlat radost svým bliním a kdy také mnozí bilancují na prahu nového roku, co se v tom konèícím zdaøilo a co nikoliv.
Pøeji Vám, abyste sváteèní èas
mohli proít s tìmi, které máte rádi,
aby se Vám podaøilo rozdat co nejvíce radosti a Vánoce byly pro Vás
pøíjemným a klidným zastavením v
bìhu všedních dní. A a budete za
rok vzpomínat, co pøinesl rok 2011,
a je Vaše ohlédnutí plné hezkých
vzpomínek na radosti kadodenní
i nevšední, naplnìná pøání a nadìje, na chvíle obyèejného lidského
štìstí.
Ráda bych podìkovala všem,
kteøí v uplynulém roce pomáhali obci, podíleli se na pøípravách spoleèenských a kulturních akcí nebo

se tøeba „jen“ starali o okolí svého
domova. Váím si kadé i té nejmenší pomoci a vstøícnosti. A váím si té všech, kteøí pøicházejí s
konstruktivními podnìty na obecní
úøad, snaí se problémy s námi øešit a nevidí na prvním místì jen
svùj osobní prospìch.
Pro mì je konec tohoto roku dvojnásobným dùvodem k bilancování, nebo jím zaèíná nové volební a
pro mne další pracovní období na
postu starostky obce. Dìkuji Vám
za podporu a dùvìru, vynasnaím
se, abych ji nezklamala. Chci se i
nadále starat o to, aby se Vám
všem v obci dobøe ilo, aby naše
obec byla nejen hezká, ale hlavnì
vstøícná a pøátelská ke svým obèanùm a aby se ivot v naší obci dále
zkvalitòoval a zpøíjemòoval.
Eva Bubnová
starostka obce

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve dnech 15.-16. øíjna se uskuteènily volby do obecního zastupitelstva. Ve volbách o hlasy volièù soupeøily tøi sdruení kandidátù a jedna nezávislá kandidátka, výsledky voleb
jsou uvedeny v následující tabulce.

V pátek 12. listopadu se nové zastupitelstvo sešlo na svém prvním zasedání ustavující schùzi, kde byla starostkou
opìt zvolena Eva Bubnová a místostarostou se stal Ing. Ivo Koøínek. Dále zastupitelstvo odsouhlasilo sloení výborù

www.chocerady.cz

a komisí.
Zastupitelstvo obce Chocerady pro volební období 2010 - 2014:

Starostka:
Eva Bubnová
Místostarosta: Ing. Ivo Koøínek

Èlenové:

Milan Bober
Jan Herbst
Bc. Miloslav Javùrek
František Kamelský
Milan Kocábek
Jan Krejcárek
Mgr. Martin Smetana
Mgr. Taána Vycpálková
Petra Zemanová
Výbory a komise
FINANÈNÍ VÝBOR:
Pøedseda: Milan Kocábek
Èlenové: Petra Zemanová
Ing. Vladislav Hana
KONTROLNÍ VÝBOR:
Pøedseda: Jan Krejcárek
Èlenové: Mgr. Martin Smetana
Bc. Miloslav Javùrek
KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ KOMISE:
Pøedseda: Iva Vávrová
Èlenové: Ing. Ivo Koøínek
Milena Štollová
PØESTUPKOVÁ KOMISE:
Pøedseda: Mgr. Martin Smetana
Èlenové: Eva Bubnová
Ing. Ivo Koøínek
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informace
KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENÌ
S pøíchodem zimního období se mnoí
ádosti o povolení kácení stromù. Vzhledem k nejasnostem, které øada lidí v tomto ohledu má, pøinášíme vám následující
pøehled, jak v rùzných pøípadech postupovat.
· Písemnou ádost o povolení kácení
jste povinni podat, pokud chcete pokácet
døevinu, která svou velikostí pøekraèuje limit stanovený vyhláškou - to znamená
strom s obvodem kmene vìtším ne 80
cm (mìøeno ve výšce 130 cm nad zemí),
nebo keøový porost o celkové ploše vìtší ne 40 m2. ádost musí kromì údajù o
adateli, specifikace døevin(y) a zdùvodnìní obsahovat také souhlas vlastníka pozemku, neádá-li o pokácení sám majitel.
Formuláø ádosti je ke staení na webových stránkách obce (www.chocerady.cz).
Pokácet strom lze a poté, co OÚ ádost posoudí a vydá rozhodnutí, v
nìm kácení povolí.
· Pro døeviny o menší velikosti, ne
je výše uvedená (obvod kmene menší
ne 80 cm nebo plocha keøù menší ne
40 m2), o povolení ádat nemusíte.
· Výjimkou, kdy se neádá o povolení
k pokácení velkých døevin (uvedených v
prvním bodì), jsou pro fyzické osoby tyto
pøípady (u právnických osob jsou pravidla
trochu sloitìjší):
1) Pokud se jedná o døevinu, jejím sta-

vem je zøejmì a bezprostøednì ohroen
ivot èi zdraví, popø. majetek (tedy napø.
strom poškozený pøi silném vìtru, který
hrozí zøícením), pak je mono kácení provést okamitì, ale je nutné to nejpozdìji
do 15 dnù od provedení písemnì oznámit, nyní novì Odboru P Mìstského úøadu v Benešovì (døíve tato oznámení pøijímaly obecní úøady). Oznámení musí obsahovat tyté náleitosti jako ádost,
vhodné je provést fotodokumentaci stavu
pøed kácením.
2) Chcete-li døevinu pokácet z dùvodù
pìstebních, za úèelem obnovy porostù
(to znamená napø. pokud chcete staré
vzrostlé a ji špatnì plodící ovocné stromy nahradit novými), kácení se také pouze oznamuje Odboru P MìÚ v Benešovì, ale v tomto pøípadì 15 dní pøedem.
MìÚ mùe v oprávnìných pøípadech kácení pozastavit, omezit, nebo zakázat.
· Oøez nebo prùøez døevin je s výjimkou památných stromù právem vlastníka
a nevztahuje se na nìj povinnost ádat o
povolení. Dùleitá je ale kvalita oøezání,
nesmí dojít k trvalému poškození døeviny.
ádosti o povolení kácení se podávají
na obecní úøad, kde také samozøejmì mùete získat informace v pøípadì jakýchkoliv nejasností èi pochybností.
Klára Rùièková

Zimní údrba v obci
S pøíchodem adventu nám do obce doputovala i první vydatná nadílka snìhu a s
ní spojené problémy. Tak jako v minulých
letech i v této zimní sezónì bude obecní
úøad zajišovat údrbu místních komunikací a chodníkù. Rádi bychom upozornili
obèany, e tyto práce se øídí podle schváleného plánu zimní údrby, kterým jsou
místní komunikace dìleny do kategorií
dle dopravní dùleitosti. Pracovníci obecního úøadu se snaí dostupnou mechanizací vyèistit a dále udrovat všechny komunikace i chodníky co moná nejdøíve a
nejkvalitnìji. Je-li však pøíval snìhu ob-
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zvláštì intenzivní, není moné zajistit prohrnování komunikací v takovém rozsahu
a èasovém rozpìtí, v jakém bychom si pøáli. ádáme proto obèany, aby mìli v tomto
období pochopení a trpìlivost. Zároveò
dìkujeme všem, kteøí povaují odklízení
snìhu pøed svými nemovitostmi a vjezdy
vlastními silami za samozøejmé a nevyadují po obci mnohdy a nadstandardní
sluby. Obec Chocerady spravuje ètyøi katastrální území (Chocerady, Samechov,
Vlkovec, Vestec) s velmi hustou sítí místních komunikací a cest, které v zimním období prohrnuje. Pøesto se domníváme, e
kvalita zimní údrby je v naší obci
adekvátní a všechny nedostatky zjištìné od samotných
obèanù se snaíme vdy odstranit.
Ujišujeme vás, e i
všichni pracovníci
obecního úøadu,
vèetnì starostky obce, si musí pøed svými vjezdy sníh nahrnutý od hrany radlice, a u podél místních komunikací,
nebo podél hlavní
silnice ve správì

POZVÁNKA NA
TANEÈNÍ ZÁBAVU
Srdeènì zveme všechny,
kdo si rádi zatanèí, na

„Choceradskou
sousedskou zábavu“.
Uskuteèní se v sobotu 29. ledna
od 19 hodin v Ostende.

VÝZVA
Dovolujeme si poádat obèany pamìtníky, kteøí by pomohli napovìdìt v
pátrání po osudu za II. svìtové války
sejmutého sokolského znaku.
Vladimír Zika
Souèasnì pøipojuji ádost ke všem
obèanùm, kteøí by ke kompletaci sborníku
Choceradského zpravodaje zapùjèili
èísla: mimoøádné vydání è. 1 z roku 1996,
è. 1 z roku 2002 a è. 8 z roku 2003.
Podobnì, ádám o zapùjèení ty, kteøí
uchovali zpravodaje obce vydané pøed
rokem 1989. Dìkuji.
Ing. Ivo Koøínek

Známky na popelnice
Obecní úøad oznamuje, e známky na
svoz odpadu pro rok 2011 se zaènou prodávat a od 5. ledna 2011. Všechny známky na rok 2010 (roèní, ètvrtletní, 14tidenní
i jednorázové) budou platit ještì po celý leden. Ceny známek pro rok 2011 naleznete v pøíloze uvnitø Zpravodaje.
SÚS Benešov, odklízet sami. Rovnì ádáme obèany, aby svá vozidla neparkovali na neprohrnutých ulicích a veøejných
prostranstvích, co znemoòuje prohrnování i prùjezd vozidla firmy sváející odpad. V pøípadì vìtších pøívalù snìhu aby
pak popelnice dávali v lokalitì svého domu k hlavní komunikaci, kam se svozová
firma lépe dostane, a nedojde tak ke zpodìním ve svozu odpadu. Vìøíme, e snìhovou nadílku spoleènì zvládneme bez
vìtších nepøíjemností.
Martin Kùrka
hospodáøská správa a investice OÚ

Dùleité upozornìní
Upozoròujeme všechny obèany, e od
prosince ordinuje praktický lékaø MUDr.
Zdenìk Šimbera v novì zøízené ordinaci
v domì èp. 254 v ulici K léèebnì. Nový telefon do ordinace: 312 312 100, nebo 607
159 951. Ordinaèní hodiny zùstávají stejné:
Po 8 - 13 Chocerady
Út 8 - 10 Chocerady 15 - 18 Ostøedek
St 8 - 13 Chocerady
Èt 8 - 12 Chocerady 16 - 18 Chocerady
Pá 8 - 12 Ostøedek

www.chocerady.cz

informace
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Ve školním roce 2010/2011 pokraèuje ZŠ ji ètvrtým rokem v plnìní
školního vzdìlávacího programu,
è.j. 824/2007. Ten byl schválen školskou radou dne 2.7.2007. V tomto
plánu jsou zakotvena práva dìtí a ákù podle školského zákona a podle
provádìcích právních pøedpisù Ministerstva školství. Tato ustanovení
umoòují dìtem a ákùm se speciálními vzdìlávacími potøebami a také
ákùm mimoøádnì nadaným vzdìlávat se podle individuálních vzdìlávacích plánù. Ty jsou vytváøeny na
základì písemných doporuèení školských poradenských zaøízení. Základní škola je povinna §16, §17,
§18, §19 a samozøejmì ostatní paragrafy školského zákona dodrovat.
ŠVP také dává monost uplatnìní
ojedinìlým ákùm s nevyrovnanými
rozumovými schopnostmi, s hranièním pásmem intelektové výkonnosti.
Rozvoj nadání a schopností všech
ákù a jejich stimulace se uskuteèòuje zaøazováním prùøezových témat, vedením k získávání klíèových
kompetencí a plnìním cílù základního vzdìlávání stanovených Rámcovým vzdìlávacím programem pro zá-

kladní vzdìlávání.
ákùm s mimoøádnými studijními
pøedpoklady jsou nabízeny olympiády v èeském jazyce, v matematice, v
anglickém jazyce, pøípadnì v dalších pøedmìtech a nadstandardní
konzultace a zajišování materiálù
dle uèiva vybrané støední školy.
K porovnání znalostí všech ákù
vyuívá škola mezinárodní srovnávací soutì Matematický klokan a celostátní srovnávací vìdomostní testy Kalibro. Vzdìlávací výsledky jsou
dále hodnoceny ètvrtletními kontrolními pracemi z matematiky, èeského
jazyka a anglického jazyka, provìrkami øeditelky školy, rùznými testy,
provìrkami, krátkodobými a dlouhodobými projekty a jejich prezentací.
K vhodnému vyuití volného èasu
a k získávání dalších vìdomostí a
schopností je pro áky pøipraveno devatenáct zájmových útvarù.
Od zaèátku školního roku se áci a
vyuèující zúèastnili nìkolika akcí. Pøi
vítání obèánkù pøedvedli áci II. a III.
tøídy kulturní program. áci IX. tøídy
navštívili ZOO Liberec, Centrum Babylon v Liberci, jeho souèástí je iQpark + Labyrint, Aquapark, Lunapar-

k. Do Temelína na exkurzi spojenou
s pøednáškou, filmem a prohlídkou
expozice odjelo 41 ákù II.stupnì.
Èlenové KMD zhlédli první ze ètyø divadelních pøedstavení Baron Prášil,
muzikál. Dne 11.11. pøedvedli áci a
uèitelé celoškolní projekt „Jsme Evropané“. VI. tøída odjela 30.11.do Prahy do Národního muzea na výstavu
Poklady Moravy a spojila tuto exkurzi s prohlídkou vánoèních trhù. V MŠ
a v I., II., III. tøídì probíhá taneèní škola, mìsíènì Eko - program a keramika v MŠ. Keramické výrobky si 5.11.
vytvoøili i áci školy. Plavecký výcvik
ákù II., III. a IV. tøídy byl zahájen
30.12.2010. Projekt Ochrana èlovìka za mimoøádných událostí se uskuteènil 27.9.2010.
V prosinci navštíví VIII. tøída
Náprstkovo muzeum, IX. tøída kino
I-MAX, nìkteré tøídy a MŠ si prohlédnou vánoèní výstavy v Benešovì, v
Praze.
V úterý 21.12. od 17 hodin ve školní jídelnì pøedvedou dìti a áci kulturní, hudební a taneèní vystoupení
pøi školní akademii.
Miroslava Cinkeisová

Významná ivotní jubilea listopad, prosinec 2010
Se souhlasem jubilantù uvádíme významná ivotní
výroèí našich spoluobèanù
Listopad 2010

Domkáøová Marie, Chocerady
Svobodová Dana, Chocerady
Štycha Antonín, Vlkovec
Svoboda Ladislav, Samechov

85 let
60 let
80 let
65 let

75 let
65 let
80 let
85 let
91 let
60 let

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

www.chocerady.cz

Hamáèková Tereza, Chocerady
Jirošová Adriana, Chocerady
Krch Jan, Chocerady
Noska Josef, Vlkovec
Orlev Jan, Chocerady
Øejhová Magdaléna, Chocerady
Záruba Jáchym, Chocerady
Všem novým obèánkùm naší obce
pøejeme šastný vstup do ivota.

Prosinec 2010

Nìmeèková Marie, Chocerady
Trojan Petr, Vlkovec
Mareš Vladislav, Chocerady
Mašek Josef, Chocerady
Slavíková Antonie, Vestec
Javùrková Vìra, Vlkovec

Noví obèánci obce Chocerady

Slavnostní vítání se uskuteènilo
20. 10. 2010 v sále Lesovny
na Komorním Hrádku.
Se souhlasem rodièù narozených dìtí
jsou fotografie z obou letošních akcí
zveøejnìny na nástìnce
u autobusové zastávky.
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informace
Zdobení vánoèního stromu v Choceradech
Ve svých pátráních po minulosti jsem
nenašel záznamu ani vzpomínky, e by
se konávalo takové dìní na vsi. Kadého napadne, e ani nemohlo. Prostá
svíèka nemohla nahradit dnešní tech-

nické vymoenosti. V dobách mého
mládí v èase pøedvánoèním se ji také
rozsvìcel strom u pomníku na návsi a
svítil té nádhernì a barevnì, nicménì
ale bez onoho zdobení za úèasti domácí veøejnosti. Adventní èas, pokud jej
nìkdo uctíval, se odbýval doma v soukromí, by s podobnými pocity k nadcházejícím nejkrásnìjším svátkùm v
roce.
Je té novodobou tradicí, a nejen
zde, e v poøadí u nás ji ètvrtý roèník
zdobení vánoèního stromu otevøel èas
adventní. Bílý poprašek snìhu nepøivezl podle pranostiky sv. Martin, nýbr z
pátku na sobotu 27. listopadu Artur
pocukroval náves a ta pøivítala choceradskou a okolní veøejnost. Pøípravy, s
díky všem aktérùm, zúroèené v podobì
stánkù s vánoèními proprietami a
obèerstvením u rybníka, v parèíku a v
sousedství Kvìtinky, která se té úèastnila, vyústily v odpolední a podveèerní
program s vystoupením choceradských maoretek a dìtského pìveckého sboru, s poštou pro jeíška, prùvodem dìtí se svìtélky a kouzelníkem, to
vše za moderování osvìdèených J.
Krejcárka ml. a V. Buti. Rozsvícení stromu a osvícení zbrusu nového betlému
vyzdobeného nádhernými siluetami bib-

Setkání dùchodcù

lických postav a zvíøat, díky Jano, a
závìreèné vypuštìní balónkù štìstí pøinesly jistì pocit štìstí nejen do srdcí
laskominami obdarovaných dìtí, ale i
svaøeným vínem a medovinou zahøátých rodièù a pøátel.
Krásné vánoce všem.
Ing. Ivo Koøínek

Vzpomínka padlým
Datum 11.11. je vìnováno vzpomínce
váleèným veteránùm a potamo padlým
ve svìtových válkách. Také letos tomu tak
bylo a v uvedený den jim byl vznesen
hold. K pomníku padlých na choceradské
návsi byly zástupci vedení KH a OÚ poloeny vìnce a za znìní slavnostní vojenské hudby a hymny vztyèena státní vlajka, coby uctìní památky tìch, kteøí se
zaslouili anebo obìtovali to nejcennìjší
v ivotì lidském, svùj ivot. Èest jejich
památce, vìènou vzpomínku a úctu, kterou nech nesou i další generace. Akt ve
stejném duchu byl tý den vykonán i u
pomníku padlých v Samechovì.
Ing. Ivo Koøínek

Kulturní a spoleèenský ivot naší obce
se zaplòuje akcemi, které se snaí navázat na tradice vzdálené, pøerušené, nìkdy i (po)zapomenuté a nìkteré i s lety
prùbìné. Jednou z tìch, které byly a
jsou i nadále, je dnes také ji pravidelné
setkání seniorù, dùchodcù. Choceradská
sokolovna pøivítala své starší obèany dne
22. øíjna. Pozvání k posezení s obèerstvením a pozornou obsluhou zajistil OÚ.
O pøíjemné, hudbou a zpìvem doprová-
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zené a podbarvené odpoledne se postarali Honza a Magda Beránkovi. Nejkrásnìjší odezvou a odmìnou organizátorùm
mùe být vdìèné podìkování pøítomných
pozvaných, kteøí po ivé a sousedské diskusi v roztanèeném závìru pøizvali do støedu kola také jednu z nejváenìjších choceradských, p. Marii Krpalovou. Hezké, díky a zase pøíštì.
Ing. Ivo Koøínek

www.chocerady.cz

informace
MAORETKY SMETANKY
Teplý podzim vystøídala snìhová
zima a Smetanky ukonèily svoji pestrou
maoretkovou sezónu, ve které nechybìly soutìe v Daèicích a Lanškrounì,
vystoupení v Choceradech a pochody s
dechovým orchestrem Vranovanka.
Jako kadé léto se i letos maoretky
vydaly na èervnové soustøedìní, tentokrát však navštívily sportovní centrum
ve Zbraslavicích U Starého rybníka. Pøíjemné prostøedí zkazilo snad jen trochu
deštivé poèasí. Pøesto nacvièily dvì
vystoupení na choceradský Dìtský
den. Sestavu pøedstavila nejen kategorie seniorky s názvem Atlanta, ale
zaznìla i Mama Mia v podání kadetek
Minismetanek.
Po dlouhé letní pauze se maoretky
sešly a ke konci srpna s dechovým
orchestrem Vranovanka ku pøíleitosti
výroèí zaloení obce Sobìhrdy. Další
spoleèné vystoupení se konalo 25. záøí
ve Vranovì, kde probíhala PØEHLÍDKA DECHOVÝCH ORCHESTRÙ.
Na podzim samozøejmì nesmìly chybìt soutìe v Daèicích dne 28.záøí a v
Lanškrounì 30. øíjna, kde vystupovaly
kadetky a seniorky. Nesmím opome-

nout, e v Lanškrounì se kadetky umístily na krásném 7. místì a seniorky na
ještì lepším 2. místì. Snad budou
následující soutìe stejnì tak úspìšné.

Ani pøi kadoroèní akci nesoucí
název ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO
STROMEÈKU, poøádané obcí Chocerady, nesmìly maoretky chybìt. Svou
nacvièenou sestavu na vánoèní skladbu nám pøedvedla ètveøice maoretek:
Simona Zemanová, Johanka Soukupová, Adéla a Štìpa Záhorovy.
Ještì bych ráda pøipomnìla, e v listopadu probìhl nábor nových maoretek, tudí se naše øady rozšíøily nejen o
nové maoretky, ale i o nové skupiny.
Pøípravku a zároveò budoucí kategorii
kadetky tvoøí 19 maoretek, skupina
juniorky se rozrostla z 10 na 13 minimaoretek a v kategorii seniorky stále
pochoduje 10 maoretek.
Doufáme, e naše pøíští sezóna bude
minimálnì tak úspìšná, jako ta letošní.
Krásné Vánoce a šastný nový rok
Vám pøejí
Maoretky Smetanky a
Adéla Fantysová

GRATULACE

CANISTERAPEUTICKÝ PES
Jmenuji se Alena Vejvodová a je
docela moné, e jste nás u nìkdy v
Choceradech potkali. Chovám psy ji
øadu let a nyní je u nás v Choceradech
fenka jménem Rú, plemene australský
ovèák. Pøemýšlela jsem, jak vyuít její
neutuchající energii a jak ji správnì
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zamìstnat. Mám tøi vnouèata, a kdy
jsem mìla sama problémy s hybností
pravé ruky, zjistila jsem, e to co dìlám,
je vlastnì canisterapie v denní praxi.
Moná, e jste se s pojmem „canisterapie“ setkali, ale na vysvìtlenou
pokraèování na str.6

Chtìla bych pogratulovat paní Evì
Bubnové ke znovuzvolení do funkce
starostky obce. Zároveò podìkovat i
všem, kteøí jí dali svùj hlas. Dali tím najevo, e vidí, e „to má v rukou“ nìkdo,
kdo se nenechá napsat na kandidátní
listinu pouze pro své zviditelnìní, ale
proto, e myslí své pùsobení v zastupitelstvu vánì a svìdomitì. Nìkdo, za
kým jsou vidìt výsledky jeho práce.
Lenka Kùrková
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CANISTERAPEUTICKÝ PES
pokraèování ze str. 5
bych uvedla, e se jedná o speciální
formu zooterapie. Pouívá se jako
netradièní podpùrná forma terapie u klientù s rùzným druhem i stupnìm postiení. Zkrácenì se rozumí léèebný kontakt psa a èlovìka. Nìkdy se vyuívá
pouhé pøítomnosti psa s klientem èi skupinou, nebo se mùe vyuít kontakt
fyzický.
V létì jsem se rozhodla, e se na
canisterapeutické zkoušky pøihlásím.
Musela jsem si sehnat na internetu zkušební øády a pustila jsem se do práce.
Chodíme do zájmové skupiny na cvièení psù v Choceradech a na cvièištì v
Ondøejovì, kde nám vyšli všichni pøi pøípravì ochotnì vstøíc. To ale na pøípravu
nestaèilo. Nejvíc práce nás èekalo v
terénu. Co všechno musí canisterapeutický pes umìt? Rú musela zvládnout
12 disciplín. Musela ukázat, e je klidná
v kontaktu s neznámými psy a lidmi, e
je ochotná na povel psovoda odejít s
cizí osobou. Nebojí se hluku a ani tøeba
invalidního èlovìka na vozíku. Neleká
se ani v kontaktu s køièícími dìtmi a vzápìtí je ochotná nechat se dost nešetrnì
hladit a objímat a na pokyn si i tìsnì lehnout a zùstat leet s leícím figurantem
na lùku. Není toho málo, ale nejdùleitìjší je u canisterapeutického psa jeho
povaha, ochota kontaktu s cizími lidmi
a chu pracovat.
Na zkouškách, které poøádala spoleènost „Pomocné tlapky“ ze Starého

Plzence, jsme byly s
Rú posuzovány jako
tým. A to po celých 8
hodin, které jsme v
bezbariérovém domì
Exodus v Tøemošné
s t r á v i l y. A n i m ì
nepøekvapilo, e
celou odpolední pøednášku všech 25 pøítomných psích úèastníkù prospalo. Bylo to
nároèné. Na závìr
jsme obdrely certifikát, který dokládá, e
pes je vhodný pro provozování canisterapeutické èinnosti. Rú
tak mùe, napøíklad
dìtem ve školkách a
školách, ukazovat
správné psí chování
a uèit tak dìti, jak se
ke psùm mají samy
chovat. Mùe navštìvovat i seniory, kteøí
mají ke zvíøatùm
vztah, ale u je sami
chovat nemohou.
Momentálnì má plné
tlapky práce s naším dvouletým vnukem a také já si uívám chlupaté masáe pøi uvolòování svalových køeèí, které
obèas mám.
Pokud vás tento druh èinnosti zaujal
a chcete se dozvìdìt víc o canisterapii,

NOVÝ KØÍEK U VESTCE
Kaplièky, køíky, èi boí muka lidé odedávna stavìli u cest, na køiovatkách a
návrších jako výraz vdìku za boí
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ochranu a záchranu v nouzi, a e té
nouze bývalo více a také víry a lásky k
bohu, i tìch drobných památníèkù býva-

doporuèuji www.canisterapie.cz .
Mùete se za námi vypravit i se svým
psím kamarádem, cvièíme kadou
nedìli odpoledne v Choceradech, kde
se ráda o své zkušenosti podìlím.
Jestli máte zájem o naši canisterapeutickou návštìvu, kontakt na nás najdete
na www.hacmor.cz.
Canisterapeutický tým Alena
Vejvodová a Rú(enka)

lo v krajinì mnohem více. Zvláštì u nás
ve støedních Èechách jich øada zpustla,
èi úplnì zmizela.
A se pùjdete projít za Vestec,
povšimnìte si proto pozoruhodné stavbièky, která vyrostla na krásném místì
v lukách u cesty do Skøivánku. Pan
Antonín Bareš zde nechal vystavìt køíek na památku tragických rodinných
událostí a jako podìkování za šastné
konce onìch neveselých ivotních pøíhod. Stejnì jako jiné køíky a boí
muka, ani tento není pouhým soukromým památníèkem. Zasazen mezi mladými lipami na místo opravdu krásného
rozhledu, dává tomuto prostoru jiný rozmìr. Panu Barešovi patøí podìkování
za to, e navázal na staré tradice a obohatil krajinu o tento duchovní prvek, a
pøejme mu, aby nejen lípy, ale i všechny
další jím vysázené stromy podél zmínìné cesty vydrely a staly se ozdobou
naší krajiny.
Klára Rùièková
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informace
KVÌTINKA
Kdy František Benák st., známý jako
znamenitý vypravìè, v Choceradském
zpravodaji v roce 1993 vypsal souhrn ivností, obchodù, krámkù a ostatních slueb v Choceradech, vztaený k roku
1948, dá se snadno i s odstupem èasu
soudit, jakými potøebami a stylem tehdejší vesnice ila. Staèila tehdy krýt prakticky
veškeré dennodenní potøeby a spotøebu
obyvatelstva. Prostì bylo zde vše, témìø
vše. V uvedeném výètu slueb chybìlo
snad jen kvìtináøství. Ostatnì, nebylo ho
zapotøebí, jeliko tuto slubu, kdy u o to
šlo, zastávala zahradnictví, která v jeho
výètu také jsou. Zní to neuvìøitelnì, ale ve
své dobì zde, pouze v Choceradech!,
bylo 28 obchodù, 3 pohostinství a 2 hotely, 48 øemesel a výrob, 9 velkých a 6 menších hospodáøství, 18 malorolnictví a dalších 16 drobných hospodáøství, nemluvì
o mnoha dalších domácích, úplnì drobných, ale té pro dennodenní potøebu

nepostradatelných slubách.
Ubìhla léta, zmìnil se èas a vše zdá se
být a také je jinak. Ne snad, e by nebylo
slueb, jsou a slouí, vesmìs jsou ale
jiné, nabídka je poplatná nové dobì. Jsou
zde jiné podniky i sluby, které ale pøec a
na výjimky slubami k dennodenní spotøebì nejsou. A nìkteré shora odkazované sluby jsou buï v okolí, tu a tam,
anebo ve vìtších sídlech. Zkrátka, švec
by se neuivil, protoe co s dnešními
vlastnì neopravitelnými botami, holiè
také ne, kdy jsou na to rùzné strojky,
Machy - ani nevím jaké generace, a
mléko je v krabici z makra. Koupit lze
spíše satelit ne prachobyèejný høebík.
Holt globalizace došla a sem. Suma
sumárum, projdeme-li dnešní náves, její
okolí a vlastnì celé Chocerady, potkáme,
nemýlím-li se, kromì nezbytných prodejen potravin a pohostinství ji jen bufet s
vinárnou a skryté øeznictví v dnešním

Jaru, za kteréto sluby ovšeme vøelé
díky, a z ostatních slueb pouze èerstvì
otevøené kadeønictví, díky té, Maruško, a
také - kvìtináøství.
A tak mne napadlo procházeje dnešní
návsí: je tomu právì naopak, mnoho slueb bez kvìtináøství tehdy a kvìtináøství
bez onìch slueb dnes.
Blízko návsi vzešla kvìtinka. Svým bezpochyby jedním z nejkultivovanìjších sortimentù lidské spotøeby oslovuje a láká
kolemjdoucí a dle mého pøispívá k
okrášlení støedu obce. Z nìkdejšího pøíbytku hasièského sboru, posléze garáe
místního komunálu anebo tøeba Kašparova klempíøství za nìkdejší obecní vání
stanicí, se objekt zmìnil v Kvìtinku. V tìsném sousedství domu bývalého statku
èp. 2, který se nadále šlechtí a skvìle tak
ladí koloritu návsi. Je pøíjemné projít se
dnešní choceradskou návsí, v novém
hávu okolí rybníka. A nezbývá tudí jiného, ne si pøát, aby podobné sluby - další
kvìtinky vyrùstaly i nadále.
Ing. Ivo Koøínek

Starostové a starosti Chocerad
Zmínil-li jsem se v jednom ze svých
pojednání o historii Chocerad o nìkterých
osobách, které stály v èele obce, rád bych
se nakrátko vrátil nejen k nim, ale zkusil
doplnit jejich výèet v prùbìhu místní, choceradské historie. Nikomu z nás a samozøejmì ani mì nesahá pamì tak daleko
zpìt, musím(e) se tedy opøít o údaje zpracované choceradskými kronikáøi. Tìmi,
kterým mùeme vdìèit, e vše zachytili a
zaznamenali, byli kronikáøi Jan Kamelský, prof. ve výslubì, Jaroslav Schück,
dále MUDr. Bohumil Musil a naposledy
uèitel Jan Honsa. A nyní k onìm starostùm.
Správu obce (cituji z kroniky) „vedli do r.
1850 vládou jmenovaní rychtáøi, z nich
posledním byl Vojtìch Šramota, z èp. 18.
Prvním voleným starostou byl Jan Kopøiva, z èp. 13, jen úøadoval do r. 1863, po
nìm po dobu 1 roku mlynáø František Tìšitel“. Od r. 1864 do r. 1873 zastával funkci
starosty Josef Janovský, uèitel pùvodnì z
Komorního Hrádku, pozdìji z místní školy, a po nìm do r. 1883 Jan Vomáèka. Po
nich následoval a do poèátku nového století, pøesnìji do r. 1901 syn starosty Kopøivy, té jménem Jan. Projdeme-li se „ivou
a vìènou kronikou neijících“ - místním
høbitovem, setkáme se s náhrobky, které
také vypovídají, ani bychom listovali v
kronice psané. Kromì jiných nalezneme
starostenské, z nich jeden zjevnì neošetøovaný, zøejmì opomenutý, je náhrobek Pohùnkùv. Karel Pohùnek, starosta z
èp. 9 zastával tento úøad pouze jeden rok,
a to do r. 1902, a letopoèet nám napoví,
e v tom roce zemøel, velmi mlád, v pouhých 40ti letech. Po nìm následoval do r.
1904 Josef Štìpánek z èp. 15, jeho ale
nahradil na 3 roky, tedy do r. 1907, opìt
Jan Kopøiva. Na jeden rok se ještì vrátil
do úøadu opìt jeho pøedchùdce a v roce
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1908 byl do èela obecního úøadu zvolen
syn starosty Jana Kopøivy František.
Velmi zajímavou, posuzováno z pohledu dnešních mìøítek spíše úsmìvnou,
byla volba starosty tehdy, opìt citováno:
„volba starosty konala se dle zákona ve 3
sborech, do nich rozdìleno obyvatelstvo
dle výše placených daní: nejvìtší poplatníci byli ve tø. I, uèitelé a úøedníci zaøazeni
pravidlem do II. sboru, kdo neplatil daní,
nemohl voliti. V Choceradech volil kadý
sbor 3 èleny a 2 náhradníky. Bylo tedy celkem 9 èlenù obce zastupitelstva a dva
náhradníci.“ Konec citace. Jak psáno, tak
i dáno. Nemohu si odpustit poznámku jak by tomu asi bylo dle mìøítek citovaných, pøenesených do doby dnešní.
František Kopøiva spravoval obec a do
roku 1931. Z voleb v tomto roce, ve kterých kandidovaly strany národních socialistù, národních demokratù, ivnostníkù,
agrárníkù, lidovcù, sociálních demokratù
a stran lesmistra Poláka a rolníka Beneše, vzešel jako nový starosta nájemce
dvora Josef Šimek. Ještì za války, a to v
roce 1944, došlo ke zøízení místního
národního výboru, v jeho èele stál poštovní zamìstnanec Jindøich Pøíhoda. Po
skonèení války byl výbor zlikvidován a
nahrazen revoluèním národním výborem,
ve kterém ještì Pøíhoda vytrval, ale po
jeho odchodu se do vedení dostal Karel
Kadeøábek, a to a do prvních svobodných voleb, konaných v roce 1946. Z tìchto voleb za úèasti komunistù, národních
socialistù, lidovcù a sociálních demokratù
byl zvolen prvním pøedsedou František
Pobuda. MNV vedl do roku 1948, kdy byl
ustaven akèní revoluèní národní výbor v
èele s Josefem ákem a Františkem
Kocábkem. V rychlém sledu byl pak do
èela prvního porevoluèního národního
výboru zvolen v roce 1949 Karel Severín,

po jeho odstoupení ještì v téme roce
pøevzal vedení Josef Batovec. Volby do
místního národního výboru v roce 1950
stanovily 20ti èlenné zastupitelstvo, do
jeho pøedsednictví byl zvolen Jan Kolátor, který obhájil svou úlohu v èele obce
ještì v dalších volbách o 4 roky pozdìji. V
roce 1955 byl do zredukovaného 9ti èlenného sboru dosazen jako tajemník pozdìjší pøedseda J. Vach. Volby v roce 1957
vynesly do vedení MNV poštovního úøedníka Františka Fialu. Se vznikem ÈSSR v
roce 1960 je spojeno slouèení Chocerad,
Vestce, Vlkovce a Samechova do jedné
obce a z nových voleb do budoucího
MNV vzešlo dokonce 25ti èlenné zastoupení obce, jemu pøedsedal Pavel Zavadil. O 4 roky pozdìji, tedy v roce 1964, jej
nahradil dosavadní tajemník Josef Vach,
který pøedsedal MNV následujících 25 let
a do r. 1989, resp. ´90. Ji v lednu roku
1990 byla provedena volba nových
poslancù, pøièem z pùvodních tøiceti (poèet ještì vzrostl) 9 zrušilo svùj mandát s
tím, e za odstupující byli kooptováni noví
èlenové, pøedsedou zùstává ještì J.
Vach. Ten ale skládá té svùj mandát a
doèasným pøedsedou MNV se stává Jindøich Párys, který zastával funkci do
konce volebního období a vyhlášení prvních svobodných voleb na podzim tého
roku. Voleb se úèastnily 4 nejvìtší politické strany - sociálnì demokratická, socialistická, komunistická a lidová, ta v koalici
s místním Obèanským fórem, a jako starosta z nich vzešel Jan Svoboda, který
potvrdil svoji posici i ve volbách 4 roky
poté, tedy v roce 1994. Tìch se zúèastnily
strany Køesanská a demokratická unie,
Èeská sociálnì demokratická, Komunistická Èech a Moravy a Obèanská demokratická.
pokraèování na str.8
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Starostové a starosti Chocerad
pokraèování ze str. 7
Velmi pøedèasná smrt mladého starosty, v pouhopouhých 31 letech poèátkem r. 1995 zpùsobila, e do èela úøadu
byl postaven zástupce starosty Jan
Herbst, ale ji v kvìtnu tého roku byl do
této funkce zvolen J. Párys , kterého po
odstoupení v r. 1997 vystøídal Petr Tichý.
Z voleb o rok pozdìji, tedy z r. 1998, za
úèasti Obèanské demokratické strany,
Unie svobody, Èeské strany sociálnì
demokratické, Køesanské a demokratické unie - Ès. strany lidové, Komunistické
strany Èech a Moravy a prvního Sdruení
nezávislých kandidátù s podnázvem
Nezávislá strana upøímných kandidátù
vzešel starosta Jan Herbst, který svoji
funkci starosty obhájil i ve volbách pøíštích, tj. v r. 2002. Tìch se zúèastnily strany
z voleb minulých s jedinou zmìnou v
názvu Unie svobody - Demokratická unie.
Jsme v novém století i tisíciletí a v roce
2006. Do voleb kandiduje ji jen jedna
strana, a to KSÈM, a tøi nezávislá sdruení. Volbou na post nejvyšší ji bývalý starosta neprošel a Chocerady se doèkaly
ve své historii první starostky, jí se stala
Eva Bubnová. Píše se rok 2010 a ze tøí
kandidujících nezávislých sdruení a
jedné nezávislé kandidátky Eva Bubnová
obhajuje svoji posici do druhého volebního období a zùstává, poèítám-li dobøe,
patnáctou v poøadí starostù Chocerad.
Statisticky vzato, nejdéle vedl obec J.
Vach. Odmyslíme-li si ale hegemonii

doby a vlády jedné strany, by s politickou
tolerancí k Ès. stranì socialistické a Ès.
stranì lidové, byl to František Kopøiva,
který jako starosta nejdéle obec spravoval, celých 24 rokù. Zanechal po sobì
mnoho odkazù a vzpomínek, pøiloené
foto z jeho dle záznamu velkolepého
pohøbu v r. 1945 dokládá úctu a pietu,
která mu byla sloena.
A co se týká starostù a jejich starostí?
Ty byly, jsou a budou. Nechme jim je,
proto si je volíme a od toho tady jsou. Ale

Novinky v choceradském fotbalu
Koncem listopadu skonèila podzimní
èást sezony SK Chocerady. V prvotním
zhodnocení mùeme být asi všichni spokojeni, by i ve výsledcích a výkonech jednotlivých týmù se najde dost dùvodù k
zamyšlení.
S hodnocením zaènu u choceradskoondøejovské pøípravky, která sbírá zkušenosti, a kluci se zaèínají pomalu oukávat,
uvidíme po zimní pøípravì.
Pøi psaní tohoto èlánku mám trochu problém, koho vyzdvihnout jako první.
Nechci nìkoho urazit, ale zaènu starší
generací. Choceradská stará garda po
rozpaèitém jaru zabrala a na podzim
nedala nikomu šanci pochybovat o nadvládì. Ve svých šesti zápasech neprohrála, a tudí se stala v Choceradech nevídaná vìc, po 15 letech jsme získali trofej pro
vítìze Posázavské ligy. Poslední listopa-

ZPRAVODAJ OBCE CHOCERADY
Dvoumìsíèník Obce Chocerady

dový víkend kluci vše øádnì oslavili a doufejme, e jim zdraví vydrí a nejen v béèku
budou válet dál.
Druhým úspìchem je dorost, který
kromì zapojování se do zápasu dospìlých pøedvádí dobré výkony ještì na dvou
frontách. Postupem do semifinále poháru
si zajistili úèast i v jarních pohárových
kolech - stejnì jako Sparta. Ve své soutìi a na jedno zaváhání nemá také soupeøe. Pokud kluci v zimní pøípravì budou
chtít nìco na sobì dìlat, vìøím, e v Choceradech je o budoucnost fotbalu postaráno, jen opravdu musí makat.
V novì zaloeném drustvu mladších
ákù dochází teprve k budování týmu, ale
na klucích je kadý trénink pod vedením
dua Pavel Kuelka a Míra Svoboda znát.
Støídají dobré výkony se slabšími, ale i
toto se èasem zlepší.
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nenechme je v tom samotné, od toho jsme
tady zase my. Buïme soudílní, soudní a
chápaví a také vstøícní, tolerantní, protoe
není èlovìk ten, který by se zavdìèil lidem
všem. A vame si jich a ctìme je. Nemají
to zpravidla jednoduché. Co se týká mne
osobnì, hluboce si váím kohokoliv, starosty i nestarosty, „prvního i posledního“,
zkrátka kadého, kdo kdykoliv a cokoliv v
našich Choceradech a ovšeme i spojených osadách pozitivního udìlal èi dìlá, a
to i do budoucna.
Ing. Ivo Koøínek
Další, kdo má trochu kolísavé výsledky,
je naše béèko. Bìhem podzimu byli kluci
schopni porazit tým ze špièky, hrát s nimi
otevøený a pìkný fotbal, ale pak zbyteènì
ztráceli body u slabších týmù. Díky tìmto
porákám není rozdíl od sestupu tak velký, ale pøesto 17 bodù a náskok sedmi
dává nadìji na klidnìjší jaro.
Naše áèko po tìké jarní záchranì na
podzim sbírá pravidelnì bodík po bodíku
a v souètu to znamená zisk 22 bodù a ètvrté místo. Daøí se stabilizovat kádr a
postupnì zapojovat dorostence, by s
jejich pøístupem je nìkdy problém. Hra
není pro oko lahodná, je zde spousta zkaených pøihrávek, ale divák èasto ocenil i
bojovnost a chu jít za vítìzstvím.
Závìrem bych chtìl všem popøát za SK
Chocerady krásné vánoèní svátky a šastný nový rok. Doufejme, e po fotbalové
stránce se budou body sypat stejnì jako
sníh na pøelomu listopadu a prosince.
Jan Vycpálek
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