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Vážení čtenáři,
úvodem prvního letošního čísla Choceradského zpravodaje bych Vám ráda předala
poselství uveřejněné ve Zpravodaji místní
akční skupiny Posázaví, jehož autorkou je
ředitelka společnosti B. Zemanová. Její článek se mi moc líbil, s jeho obsahem se velmi
ztotožňuji a doufám, že i Vás osloví.
Eva Bubnová, starostka obce
Známe dvě kouzelná slůvka?
Nyní nastává doba bilancování. Právě
proto teď častěji přemýšlím o tom, zda jsem
nezapomínala během roku na dvě kouzelná
slůvka. Jaká to jsou? „Děkuji“ a „Prosím“.
Umím je vůbec používat? Umíme je vůbec
používat? Každé malé dítě velmi dobře ví,
že existují kouzelná slůvka, pomocí kterých se výrazně zvyšuje pravděpodobnost,
že dostane to, po čem touží. Dostala jsem

ZPRÁVY Z OBCE

Čekají nás dvě velké stavby!
V nejbližší době nás čekají dvě investičně
a stavebně velmi náročné akce. Jistě vás bude
zajímat, v jaké fázi je nyní příprava na stavbu
nové čističky odpadních vod a odkanalizování dalších částí obce, na něž jsme získali
v květnu loňského roku příslib dotace z Operačního programu životního prostředí. Pro
připomenutí: Nová čistírna odpadních vod
umístěná pod areálem Mountfieldu nahradí pro celé Chocerady starou nevyhovující
ČOV pod školou. Z této stávající čističky se
stane přečerpávací stanice. Odkanalizována
bude celá západní část Chocerad, tedy ulice
k léčebně, ke hřišti, ke mlýnu a oblast starší
i nově vznikající zástavby směrem k „Tikaláku“. Napojit se na novou kanalizaci budou
moci i domy, z nichž se v současné době odvádějí odpadní vody do čističky, která byla
postavena pro léčebnu. Další dvě velké větve
povedou ve směru k chatovým osadám Pod
Borovím a Nad Borovím, kde budou napojeni trvale žijící obyvatelé. Nová kanalizace
vyřeší problém s odpadními vodami i obyvatelům pod starou mateřskou školkou a „v
rokli“ – za bývalou Musilovou vilou.
Z uvedeného přehledu je zjevné, že stavební práce zasáhnou i střed obce, což bude
znamenat zátěž a omezení v běžném provozu. Projekt však počítá alespoň částečně i
s bezvýkopovou technologií - pod silnicí.

já to, po čem jsem toužila nebo co jsem si
přála? A jak jste na tom vy? Síla slov „díky“
a „prosím“ je opravdu velká. Často bývají
tato slůvka používána spíše formálně nebo
dokonce mechanicky, aniž bychom si uvědomili jejich význam a sílu. Používáme je
automaticky, ale opravdu za nimi cítíme, co
znamenají?
Hodnotím sama sebe a vím, že umím poděkovat, ale také vím, že na to v některých
případech zapomínám. Jsem si vědoma, že
někdy se to ode mě přímo očekává. Občas
se mi stane, že nemohu najít ta správná slova
a než se mi je podaří najít, je na díky pozdě. Jsou okamžiky, kdy mě zastaví ostych,
a když ho překonám, opět se mi zdá, že je
pozdě. A jsou situace, kdy neděkuji, protože
prostě nevím, jak to mám udělat. Je doopravdy na díky pozdě?
Pokud přesně takové pocity občas zažíváte, prostě už nic neodkládejte a jednoduše to
Na podzim proběhlo výběrové řízení na
generálního dodavatele projektu a na stavební dozor, ve kterém zvítězila firma Provod
s.r.o. z Ústí nad Labem. V současné době je
projekt hotov, vyřizuje se stavební povolení
a připravuje výběrové řízení na zhotovitele
zakázky. Zadávací dokumentaci a výběrové
řízení bude ještě schvalovat zastupitelstvo
obce. Až proběhne výběrové řízení, zpracuje
projekční firma finanční analýzu a připraví podklady pro uzavření smlouvy se SFŽP.
Vzhledem k velké finanční náročnosti celé
akce (přislíbená dotace 45,672 mil. Kč a spoluúčast obce 7,985 mil. Kč) se začne stavba
realizovat teprve po podpisu smlouvy, až
bude jasné čerpání peněz z fondu. S hlavní výstavbou se počítá v letošním a příštím
roce. Celá stavba i se závěrečnou zprávou a
dokumentací by měla být hotova v roce 2013.
Druhou velkou stavbou, která v blízké
době znepříjemní svým průběhem život
choceradským občanům, bude sanace svahu
v dolní Lipské. Získali jsme na ni dotaci taktéž z Operačního programu životního prostředí ve výši 8,235 mil. Kč. V současné době
se stejně jako v případě kanalizace čeká na
stavební povolení a připravuje se výběrové
řízení na zhotovitele zakázky. Po proběhlém
výběrovém řízení budou připraveny podklady pro podepsání smlouvy se SFŽP a pak už
začne samotná realizace.
Chtěli bychom ubezpečit všechny občany,
kterých se obě uvedené stavby bezprostředně

udělejte. Aby nebylo pozdě poděkovat mamince, manželovi, kolegovi, dětem či příteli.
Každý ve své práci či v soukromém životě
čeká na slovo díky. Ale bohužel jsou věci
nebo činy, za které neděkujeme, protože je
bereme jako samozřejmost. Ani nás nenapadne, abychom za ně poděkovali. Souviset
to může s tím, že se nám dějí prostě denně. I
za ně je ale dobré poděkovat.
Nic není tak samozřejmé, jak to vypadá. I
proto, že nikdy nevíte, jak to bere ten druhý.
Ráda bych poděkovala všem, kteří mě během roku někam posunuli, všem, se kterými
jsem pracovala nebo se s nimi jen potkala
a něco s nimi zažila. Všem, co mě během
roku ovlivnili, děkuji a těším se na další či
novou spolupráci. A také vás moc prosím,
až budete někomu děkovat, přidejte k tomu
poděkování i milý úsměv .
Bohunka Zemanová

PŘIPRAVOVANÉ
AKCE
MAŠKARNÍ PLES
Pořádá 12. března Apfel company
v sále sokolovny.
DEN ZEMĚ
V sobotu 9. dubna budeme sázet
stromy v Samechově – pořádá OÚ
Chocerady.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Proběhne ve dnech 5.- 20. dubna
v Rodinném centru Sluníčko.
POSEZENÍ PRO SENIORY
Pořádá OÚ Chocerady 15. dubna
ve školní jídelně.
ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA
Pořádá Posázaví o.p.s.
víkendu 15. – 17. dubna.

během

Bližší informace o všech akcích
najdete uvnitř zpravodaje.
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dotknou, že je obecní úřad bude včas o všech
pracích a omezeních z nich vyplývajících informovat.
Nově podané žádosti o dotace
Na podzim loňského roku podala obec
znovu žádost o dotaci z fondu hejtmana středočeského kraje (FROM – Fond rozvoje obcí
a měst) na úpravu středu obce. Jednalo by se
v této fázi o úpravu prostoru kolem pomníku a před farou, o novou dlažbu před kostelem a úpravu prostranství od kostela kolem
čp.2 až k sokolovně. Požadovaná dotace činí
3,288 mil., celkové předpokládané náklady
na uvedené úpravy jsou 3,461 mil. Kč. V současné době ještě nevíme, jak jsme dopadli,
výsledek bychom měli znát do konce června.
Víte, že i přes neúspěchy předchozích žádostí obec provedla řadu dílčích úprav ze svých
vlastních prostředků (nový chodník, výměna zábradlí, úprava parku pod rybníkem), a
v případě, že dotaci nedostaneme, budeme
i nadále podle možností v úpravách z vlastních zdrojů pokračovat.
Dotaci na zpevnění cesty, která vede
Oborou podél potoka k bývalé hájovně,
jsme bohužel nedostali, na podzim to zkusíme znovu.
Z fondu Obnovy obecního a krajského
majetku ministerstva pro místní rozvoj jsme
požádali o dotaci na opravu „Myší díry“ –
cesty z horního Samechova k zastávce Stříbrná Skalice. Cesta byla poškozena přívalovým
deštěm v srpnu loňského roku. Celkové náklady na opravu činí 2,043 mil. Kč, z toho požadovaná dotace 1,430 mil. Kč. Cena se může
zdát vysoká, ale to je dáno tím, že se v tomto
případě nejedná o prostou opravu živičného
povrchu. Vzhledem k velkému spádu silnice
a blízkosti rokle, která sbírá dešťovou vodu,
je potřeba vyřešit bezpečné svedení dešťové
vody mimo komunikaci, aby nedocházelo
k jejímu vymílání. Výsledek bychom měli vědět do konce dubna.
SDH Samechov požádal o dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS na zakoupení plovoucího čerpadla a laminátové lodi s vesly pro
záchranné akce. Toto vybavení bude stát



A co připravujeme?
Koncem ledna podala
obec žádost o dotaci z fondu ministerstva zemědělství
(SZIF) na projekt, který bude
mít dvě části: opravu a posílení vodních zdrojů a pokračování vodovodního řadu.
Naše obec je nyní zásobována
vodou ze dvou studní posilovaných zářezy v prameništi nad Oborou, ze
dvou starších zářezů v prameništi pod bývalou hájovnou a ze tří novějších vrtů v údolí
blíže Choceradům. Studně jsou již na hranici životnosti a potřebují opravu, zářezy by
měly být vyčištěny od kořenů, nevyhovující
potrubí z části vyměněno a částečně opraveno bezvýkopovou technologií. Pro posílení
vodních zdrojů se chystá vybudování nového
vrtu v nivě potoka mezi nejspodnějšími stávajícími vrty. Sami víte, že v letních měsících
bývá vody nedostatek, a vzhledem k přibývající nové zástavbě nelze očekávat, že by se
bez posílení zdrojů situace v tomto ohledu do
budoucna zlepšovala.
Druhou částí projektu je prodloužení vodovodního řadu. Plánované nové větve z větší části kopírují trasu nové kanalizace. Z tohoto důvodu bychom si velmi přáli, aby se
stavby mohly časově sjednotit. Doufáme, že
to vyjde, zda bude žádost úspěšná, či nikoliv,
bychom měli vědět do konce června.
Současně se připravuje žádost o dotaci
ještě na jednu drobnější akci, a to na opravu
dalších sakrálních staveb v obci.
Jak víte, v nedávné době opravou prošly
zvonička a křížek ve Vlkovci a zvonička ve
Vestci. O dotaci budeme nyní žádat na ob-

novu křížku v Choceradech, v lokalitě podle
křížku nazvané, a na opravu dvou křížků poblíž horního Vlkovce. O další z objektů, který
je nutno v brzké době opravit, se postará ŠVS
Komorní Hrádek – jedná se o výklenkovou
kapličku v lipové aleji směrem k Bělčicím.
Kaplička na samechovské návsi je po opravě
v roce 2003 zatím v dobrém stavu, drobné
úpravy se budou řešit z vlastních prostředků.
Obnova dřevěného kříže za Samechovem je
domluvena s místním občanem a dočtete se
o ní příště. Rádi bychom ještě upravili oba
pomníky – v Choceradech i ve Vestci, je potřeba zde vyměnit plůtky a pomníky vyčistit.
Na tyto objekty se ale zatím žádný dotační
program nevztahuje, nebude-li ani v budoucnu vyhlášen, provedeme opravy z vlastních prostředků.
Dále byl dokončen projekt protipovodňových úprav v korytě a povodí Vlkoveckého potoka, takže se může zahájit územní
řízení. Výzva k podávání žádostí o dotace
zatím vyhlášena nebyla. O dalším postupu vás budeme informovat v příštím čísle
zpravodaje.
A jak jsme hospodařili v roce 2010
Každého občana naší obce určitě zajímá,
jak jsme na tom s finančními prostředky a
jak obec hospodaří. Podrobnější zprávy vždy
zveřejňujeme ve výroční zprávě, která bude
v příštím čísle. Nyní jen krátce pro Vaši základní informaci:
Zůstatek na účtu k 1.1.2010 7 768 014,00 Kč
Schválený rozpočet pro rok 2010:
Příjmy
17 819 982,27 Kč
Výdaje
18 173 022,05 Kč
Rozdíl
332 902,32 Kč
Zůstatek na účtu k 1.1.2011
		
7 111 665,76 Kč
(ušetřené fin.prostředky pro rok 2011)
Možná někoho překvapí výše ušetřených
finančních prostředků a byl by rád, aby se
tyto peníze použily třeba na opravu komunikace před jeho domem či na úpravu dalších
částí obce, ale na vysvětlení musíme uvést,
že tyto prostředky používáme v daném roce
na překlenutí nesouladu mezi příjmy a výdaji, např. profinancování dotace, tj. zaplatíme opravu rybníka, komunikací, sakrálních
staveb atd. a čekáme několik měsíců, než
od poskytovatele dotace získáme finanční
prostředky na účet. Vzhledem k tomu, že se
snažíme maximálně využít všech dotačních
programů, které jsou vyhlašovány a které by
pro obec mohly být přínosem, potřebujeme
poměrně velkou finanční rezervu.
Eva Bubnová, starostka obce
u

celkem 60 000 Kč, dotace by
pokryla 57 000Kč.
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Platby v roce 2011

PLATBY ZA ODPADY:
V souvislosti s nabytím účinnosti nového daňového řádu od 1. 1. 2011 je třeba,
aby každý plátce poplatku splnil registrační povinnost, tj. vyplnil Prohlášení plátce
poplatku.
Registrační povinnost je vyžadována
dle § 125 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád,ve znění pozdějších předpisů.
Plátce poplatku je povinen podat přihlášku k registraci u správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala událost, se kterou je tato povinnost spojena, tj.
nabytí vlastnického práva k nemovitosti,
bude-li v rámci této nemovitosti vznikat
odpad. V přihlášce k registraci je plátce
poplatku povinen uvést jméno a příjmení nebo název, místo pobytu nebo sídlo,
popřípadě další adresu pro doručování.
Osoby již zaregistrované jako plátci poplatku za komunální odpad tuto přihlášku
podávat nemusí.
Dojde-li ke změně údajů uvedených
v přihlášce k registraci, plátce je povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení
registrace, jsou-li pro to dány důvody.
Komunální odpad - systém prodeje
známek je stejný jako v předchozích letech, ceny byly uvedeny v minulém čísle
zpravodaje. Od února 2011 již musí mít
každý zakoupenu známku na r. 2011. Svoz

probíhá každé pondělí. Popelnice s frekvencí svozu každých 14 dní jsou vyváženy
vždy v liché pondělí.
Tříděný odpad - v letošním roce nastala změna. Cena 90,- Kč/ osoba je stejná
pro všechny věkové kategorie. Poplatek je
splatný nejpozději do 30. 6. 2011.
Odpad - rekreační nemovitosti - poplatek 500,- Kč za nemovitost je splatný
nejpozději do 30. 6. 2011.
Bioodpad - v případě zájmu o tuto
službu lze objednat popelnici a zakoupit
známku na OÚ. Každý, kdo si zakoupí
známku na svoz bioodpadu, obdrží i harmonogram jednotlivých svozů. První svoz
v r. 2011 se uskuteční 9. března.
Harmonogram svozu bioodpadu v roce
2011:
Březen
9., 23.
Duben
6., 20.
Květen
4., 1., 18., 25.
Červen
1., 8., 15., 22., 29.
Červenec 6., 13., 20., 27.
Srpen
3., 10., 17., 24., 31.
Září
7., 14., 21., 28.
Říjen
5., 12., 19., 26.
Listopad 2., 9., 16., 23., 30.
Prosinec 14.
POPLATEK ZE PSŮ:
Je splatný nejpozději do 30. 4. 2011.
V letošním roce se sazby nemění. POZOR: Od 1. 1. 2012 dochází ke změně poplatek za druhého a dalšího psa bude ve
stejné výši jako u psa prvního.

Obecní úřad upozorňuje, že nebude
občanům rozesílat složenky na jednotlivé
platby. Povinnost platby i splatnost jednotlivých poplatků je uvedena v příslušných
obecně závazných vyhláškách. Na případné změny OÚ včas upozorňuje prostřednictvím zpravodaje a ve vývěskách.
Iva Vávrová

Maškarní ples

Významná životní jubilea
leden, únor 2011

Apfel Company

Se souhlasem jubilantů uvádíme významná
životní výročí našich spoluobčanů
Leden 2011
Kopřiva Vladimír, Chocerady
Ptáčková Stanislava, Vlkovec
Dušek Zdeněk, Chocerady
Kopřiva Miloslav, Chocerady

60 let
70 let
65 let
80 let

Únor 2011
Zíka Josef, Chocerady
Vojslavský Jiří, Chocerady
Kratochvílová Marie, Chocerady
Šustová Věra, Samechov

65 let
70 let
65 let
75 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti
Obecní úřad Chocerady

u

Připomínáme ohlašovací povinnost
poplatníka: Poplatník je povinen ohlásit
správci poplatku držení psa do 30 dnů ode
dne vzniku této skutečnosti. Povinnost
ohlásit držení psa má i občan, který je od
poplatku osvobozen dle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky,
a důvod osvobození musí správci poplatku v ohlášení prokázat. V ohlášení poplatník kromě toho uvede své jméno, název
nebo obchodní firmu, místo pobytu nebo
sídlo, datum narození nebo IČ, případně
další adresu pro doručování.
Poplatník je povinen oznámit správci
poplatku písemně každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho
poplatkové povinnosti nebo na osvobození, a to do 15 dnů od jejího vzniku.
Vlastník nebo správce domu je povinen
na výzvu správce poplatku písemně oznámit počet všech psů v domě chovaných a
jména jejich držitelů.
NÁJMY:
Datum splatnosti je vždy uveden v nájemní smlouvě.

Chocerady srdečně zve na
tradiční Maškarní ples , pořádaný 12. března v sále sokolovny.
K tanci a poslechu hraje oblíbená skupina MP6.

Připravujeme
pro seniory:
15. dubna 2011 od 14:00 již tradiční
velikonoční posezení ve školní jídelně
s kulturním vystoupením dětí ZŠ a MŠ
Chocerady. Možnost prohlídky výstavy velikonočních kraslic
v Rodinném centru Sluníčko.
V červnu autobusový zájezd do Lysé nad Labem na celostátní
výstavu růží a letních květin a zahradnické trhy.
Přesný termín bude dohodnut na velikonočním posezení.
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Vedení Středočeského kraje
rozhodlo v rámci rozpočtu na tento rok o
snížení dotací na autobusovou dopravu o
24%. Bez dotace by tak měla zůstat řada
méně vytížených linek, což znamená
buď jejich úplné zrušení, nebo nutnost,
aby žádané spoje zaplatily samotné obce.
Pokud by měly být zachovány všechny
rušené spoje na Benešovsku, znamenalo
by to navýšení příspěvku jednotlivých obcí
na dopravu v rámci sdružení BENE-BUS
až o 100%, což je podle reakcí starostů

Sčítání lidu,
domů a bytů 2011

Sčítání lidu, domů a bytů se v České
republice uskuteční na jaře 2011.
Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání
proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března
2011. Poprvé v historii se budou sčítat
všechny země EU z nařízení Evropské
komise v jeden společný rok. Sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu
novinek, např. nově bude možné vyplňovat
elektronické sčítací formuláře na internetu
a odesílat je on-line nebo prostřednictvím
datových schránek.

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA
V loňském roce proběhla ve
Sluníčku výstava velikonočních
kraslic a ozdob. Rodinné centrum je
sice trošku „zastrčené“ mezi pavilony
školy, ale přesto doufáme, že i letos
si sem cestu najdete a přinesete své
originální výrobky nebo se přijdete
pokochat výtvory jiných.
Kraslice a velikonoční dekorace
můžete do rodinného centra nosit
do konce března (nejpozději do 7.
dubna). Výstava bude otevřena
od 5. do 20. dubna ve dnech, kdy
je Sluníčko otevřeno pro maminky
s dětmi, tj. úterý, středa a čtvrtek
od 9 do 13 hodin a ve čtvrtek vždy
ještě od 15 do 16 hodin. Stejně jako
loni proběhne soutěž o nejhezčí
a nejoriginálnější výtvory, které
zveřejníme ve zpravodaji.
Martina Kamelská



na společném jednání dne 28.1.2011 pro
většinu obcí nepřijatelné. V otevřeném
dopise hejtmanovi Středočeského kraje
proto 116 starostů žádalo posílení rozpočtu
na dopravní obslužnost a přehodnocení
rozhodnutí kraje o proplácení žákovského
jízdného. Ke změně jízdních řádů, bez
dalšího jednání krajského úřadu a starostů
obcí, však došlo od 1.2.2011, další úpravy se
chystají do konce února.
A jak se to týká naší obce? Zatím
nevíme (k 17.2.), zda ve spojích Pražské
integrované dopravy (linka č. 383) nedojde
k nějakým změnám kromě toho, že bylo
již bohužel o něco navýšeno jízdné. Podle
sdělení pracovníků odboru dopravy

krajský úřad stanovil, že školní autobusy
a spoje zajišťující přepravu pracujících
v období ranní a odpolední špičky zachová,
ale přesto v návrhu zaslaném Obecnímu
úřadu Chocerady dne 28.12.2010 bylo
zrušení školního spoje ve 12.50 hodin
Chocerady – Vestec – Vodslivy (Ostředek)
a odpoledního spoje Chocerady – Komorní
Hrádek – Vranov - Čerčany. Starostové
všech dotčených obcí se proti návrhu
společně postavili a tyto spoje zrušeny
zatím nebudou.
O tom, jak dopadnou další jednání
sdružení BENE-BUS a úpravy jízdních
řádů, vás budeme informovat.
Eva Bubnová, starostka obce

Sčítacími komisaři budou asi v 95 %
případů pracovníci České pošty. V době
od 7. do 25. března navštíví každou
domácnost v ČR a předají jí dotazníky
pro všechny osoby, které tam žijí (včetně
návštěv či podnájemníků, kteří budou
v době rozhodného okamžiku v domácnosti
třeba jen přechodně). Komisař přinese
do domácnosti celkem tři formuláře s
vysvětlivkami: zelený sčítací list osoby (každý
člověk v domácnosti dostane svůj vlastní),
žlutý bytový list (každá domácnost dostane
jeden), oranžový domovní list (ten dostanou
pouze majitelé nebo správci domů).
Do 14. dubna mají všichni podle zákona
odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat

přes internet, poštou v obálce nebo osobně
předávat sčítacímu komisaři. Ochrana
osobních údajů a zajištění bezpečnosti
všech sbíraných dat je prioritou Českého
statistického úřadu. Celé sčítání lidu
připravuje ve spolupráci s Úřadem pro
ochranu osobních údajů.
Na webových stránkách www.scitani.
cz naleznete velmi podrobné informace
o všem, co se sčítání lidu týká. Je tu popis
průběhu sčítání se všemi termíny, vzory
sčítacích formulářů s návodem k jejich
vyplnění, dozvíte se, k čemu jsou získané
údaje užitečné i něco z historie.

Ze života
římskokatolické
mnichovické
farnosti

chává nám svobodu. Když ji prosíme o pomoc, je ochotna nám rychle pomoci. Stačí
jen náš krátký pozdrav, dvě slova: „Zdrávas
Maria“ nebo „Maria, pomoz.“

Kostel v Choceradech
je zasvěcen Panně
Marii, a sice: „Nanebevzetí Panny Marie.“
Poutní slavnost připadá na 15. srpen.
Hlavní oltář krásně znázorňuje toto tajemství: Panna Maria a dvanáct apoštolů.
Někteří jsou na obraze, jiní mimo obraz
jako sochy a nad tím vším Panna Maria,
vznášející se k nebi mimo obraz. Odchází
do nebe i se svým tělem, které už má jiné
vlastnosti než zde na zemi. Je to tělo produchovnělé, jako tělo Pána Ježíše Zmrtvýchvstalého, který mohl procházet zavřenými
dveřmi. My těžce kráčíme po této zemi.
S Pannou Marií, když se jí držíme za ruku,
jde vše lehčeji. Ona nás též chce dovést do
nebe. Nechce nás násilím uchvátit, pone-

převzato z materialů ČSÚ

Během roku slavíme i další tajemství ze
života Panny Marie:
O Vánocích a na Nový rok jsme měli před
očima Pannu Marii, Matku Boží. Panna
Maria, Matka Božího Syna, který se stal
díky Panně Marii člověkem a přitom nepřestal být Bohem.
2. února to je Setkání v jeruzalémském
chrámě se Simeonem, který předpovídá o
Ježíši, že bude Světlem. Zároveň prorokuje
Panně Marii meč bolesti, meč v srdci.
25. března - Zvěstování. Setkání Panny Marie s andělem.
31. května Návštěva Panny Marie u Alžběty. Postupně se můžeme s těmito tajemstvími seznamovat.
Kéž nám Panna Maria není lhostejná a s ní
je i náš život lehčí a krásnější.
P. Ivan Kudláček
farář mnichovicko-hrusické farnosti
u

OMEZOVÁNÍ
AUTOBUSOVÉ
DOPRAVY
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Dne 31. 1. 2011 obdrželi žáci vysvědčení
za 1. pololetí, ve kterém byl zhodnocen
prospěch a chování od září 2010. Školu
navštěvuje 166 žáků. Dvěma žákům byla
snížena známka z chování, 91 žáků prospělo
s vyznamenáním, 73 žáků prospělo a dva
neprospěli. Celkem žáci zameškali 8842
vyučovacích hodin, průměrně je to na žáka
53.26 hodiny. Ne vždy se žákům pak daří
látku si doplnit a mnohdy se tyto nedostatky
projevují i ve zvládnutí učiva. Žákům
neprospívajícím, zaostávajícím a žákům,
kteří mají větší absenci, nabízejí vyučující
pomoc. Patří sem různé varianty zkoušení,
prezentace referátů, procvičení látky
pomocí výukových programů Terasoft,
příprava testů ve škole, vysvětlování
důvodů chybování, opakované zkoušení,
konzultace s vyučujícím, projektové
vyučování, úkoly při exkurzích a jejich
hodnocení a další metody. Tato pomoc je
samozřejmě účinná jen v případě, že žák
projeví zájem.

OHLÉDNUTÍ ZA
ŠKOLNÍ AKADEMIÍ
Žijeme v uspěchané době, říká se. Sami si
ji takovou děláme. Asi je to s námi čím dál
tím horší, soudě podle atmosféry na předvánoční školní akademii. Akademie sestává
sice z vystoupení jednotlivých tříd, ale je
tradičně pojata jako představení na úrovni
koncertu nebo divadla, které má svůj začátek a konec. Mělo by být tedy naprostou
samozřejmostí, že hodláme-li tuto školní akci navštívit, shlédneme představení
celé!
I nyní nám děti stejně jako každý
rok předvedly moc hezká vystoupení.
Předcházely tomu hodiny příprav,
nacvičování, nervů a také těšení. Vrcholem

1. AK CHOCERADY
Na jaře minulého roku jsme v Choceradech
pro naše malé (i větší) sportovce založili
atletický klub, který je zaštítěn Českým
atletickým svazem. Začínali jsme pomalu,
přes léto se rozkoukávali a od podzimu
už to pořádně rozjeli. Pravidelné tréninky
jsme pak zhodnotili i na prvních závodech,
které se konaly v Kolíně (Běh s kulíškem)
a Senohrabech (Podzimní běh lyžařů).
Přestože se senohrabské závody konaly již
na prvním zmrzlém povrchu, deset našich
atletů přesto vyběhlo na trať a v kategorii
minižáci a minižákyně už představovali
poměrně početnou skupinku. Nejlépe
z našich si pak vedli Zuzka Petržílková mezi
u

Čas od času se v mateřské škole a
v základní škole vyskytne pedikulóza (vši).
Pak je nezbytná spolupráce se zákonnými
zástupci. Učitelé sami dětem a žákům
nemohou plošně hlavy kontrolovat. Jejich
povinností je informovat rodiče daného
dítěte. Zbavit děti vší je povinností rodičů,
nikoli školy a jejích pedagogických
pracovníků. V případě dětí a žáků, které
zákonní zástupci posílají opakovaně do
kolektivu neodvšivené, využije vedení
školy možnosti oznámit tuto skutečnost
příslušnému orgánu sociální péče.
Pro měsíce únor a březen připravuje
škola sportovní a kulturní akce: bruslení
v zimním stadionu v Benešově, návštěvu
kina Palace Cinemas, další divadelní
představení s KMD v Divadle ABC Král
Lear, divadelní představení pro MŠ a
I.stupeň. V oblasti vzdělávání žáků jsou
zadávány prověrky a celostátní srovnávací
testy Kalibro.
Romana Kolářová, ředitelka školy
http://www.zsmschocerady.cz

CVIČENÍ PRO ŽENY
Konečně je tu zase příležitost udělat
něco pro svou kondici! Každý čtvrtek
od 19.00 do 19.45 hodin si můžete ve
školní tělocvičně příjemně protáhnout
tělo při zumbě, ve stejnou dobu se
cvičí v rodinném centru step-aerobik.
Vzhledem k omezenému prostoru
centra a velkému zájmu pokračuje
step-aerobik doplněný o posilování a
protahování ještě od 19.45 do 20.30
v tělocvičně. Na toto cvičení si vezměte
s sebou karimatky! Přijďte, vyzkoušejte a
vyberte si cvičení podle své chuti, záleží
jen na vás, zda absolvujete obě nabízená
cvičení, nebo jedno z nich. Platí se 60 Kč
za jednotlivé cvičení (jen zumba nebo
jen aerobik), 90 Kč za obojí.
Kontakt na cvičitelky:
Michaela Svobodová, tel.: 775 987 776
Marie Pálová, tel.: 777 070 519

TURNAJ DOROSTENCŮ
V MALÉ KOPANÉ

toho všeho snažení mělo být svátečně
naladěné a pozorné publikum radující se
z příjemného zážitku. Proč se tak nestalo,
těžko pochopit. Nepřehlédnutelně velká
část rodičů spěchala kamsi tolik, že si prostě
nemohla dopřát tento kulturní zážitek
celý. Sotva jejich dítko odříkalo svou roli,
šup s ním do bot a pryč. Šum a ruch při
prakticky nepřetržitém pohybu v sále dost
pokazil celkovou atmosféru jinak velice
milé a povedené akce.
Nezapomínejme ve spěchu na to, co je
doopravdy důležité. A dopřejme dětem pro
příště příjemnější zážitek z vystoupení před
tichým, pozorným publikem. Měli bychom
jim přece jít příkladem.
Klára Růžičková

V sobotu 12. 2. uspořádal SK Chocerady v sázavské kryté sportovní hale
turnaj v minikopané dorostenců. V
soutěži, které se zůčastnilo celkem 8
družstev, obstáli choceradští více než
dobře. Obsadili první místo, když ve
finálovém zápase po nerozhodném
výsledku na penaltu přehráli družstvo
Divišova. Za hezký sportovní den a příkladnou reprezentaci obce je zapotřebí
poděkovat nejen všem mladým hráčům,
ale především vedení dorostenců a SK
Chocerady a zvláště vedoucímu turnaje
J. Vycpálkovi. A také mažoretkám Smetankám, které vyplnily přestávky mezi
finálovými zápasy.
Ivo Kořínek

děvčaty a Marek Tlamicha mezi chlapci.
Gratulujeme k prvním úspěchům a věříme,
že brzy přibudou další.
Ani přes zimu však nezahálíme! Od
nového roku využíváme nové vnitřní
prostory a zdokonalujeme všechny možné
disciplíny a sportovní dovednosti. Těšíme se,

že s prvním jarním sluníčkem opět vyrazíme
na tratě a poměříme síly s dalšími atlety
v okolí. V květnu pak naše snažení opět
zúročíme ve vícebojích v rámci Sportovního
dne, který bychom pro loňský velký úspěch
rádi zopakovali.
Atletika samozřejmě není jen o závodění,
ale hlavně o tom, dělat něco pro radost. Ty,
kdo by se k nám chtěli připojit, zveme na
naše páteční tréninky od půl čtvrté (děti
od 2 let s rodiči) a od čtyř (děti od tří do
sedmi let) v budově Sportovní mateřské
školy Človíček v Choceradech nebo nám
zavolejte na 776 143 015 nebo 777 733 473.
Přijďte se společně s námi protáhnout těšíme se na vás!
Radka Vojtová
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Ráda chodím do lesa. Beru s sebou psa
a někdy i detektor kovu. Les je pro mne relaxace, inspirace a poučení. A ten náš les,
který mne vítal v sobotu a v neděli, si pěkně stěžoval. Cesta byla plná vody a ker, ale
s trochou štěstí se to dalo zdolat. Zapnula
jsem detík a hned první nález byla tužková baterie. Kdopak nám to hází do lesíčka?
Vedle cesty mne napadlo prozkoumat malý
háječek, který měl pěkně polehlou trávu a
bylo tam celkem sucho. Indikátor hlásil
na každém kroku železo. Jen jsem hrábla
a nestačila se divit. Dobře ukrytá skládka.
Ale co, podívám se, jak je rozsáhlá. Celý
hájek byl plný odpadů železa. Detektor najednou označil barevný kov, odhrábla jsem
trochu zeminy a jaké bylo mé překvapení,
vyčouhlo na mne zelené plastové WC prkénko. Nějak jsem neměla chuť se podívat,
co je pod ním ukryto. Tenhle hájek pokladů je kousek od konce ulice Dolní Lipská a
kousek od studny, ze které všichni pijeme
vodu. Když chodím po lese, neustále něco
sbírám, petky, plechovky, plastové sáčky
a tašky, baterie a plno dalšího. Většinou
už nosím tašku a pak šupajdím ke kon-

Advent v duchu
hudebním
Nepamatuji, že by v čase adventním bylo
v Choceradech uspořádáno tolik hudebních
podniků, jako tomu bylo v tom právě
uplynulém.
Třetího prosince uspořádalo Školící
a výcvikové středisko Komorní Hrádek
první adventní koncert. Rytířský sál zámku
přivítal Duo Semplice, které v podání
harfenisty L. Dobrodinského a flétnisty V.
Homéra předvedlo směsici hudebních básní
klasiků i skladeb z doby novější. Ušlechtilá
harfa a kouzelná flétna spolu naplnily sál
libozvučnými melodiemi. Doprovodnou
akcí byla vernisáž kreseb, akvarelů a pastelů
malíře Fr. Xavera Naskeho, širší veřejnosti
málo známého manžela mnohem známější
herečky. Podobně jako loni výstavou
provázel Pavel Šmidrkal.
Devátého prosince uspořádala místní
pobočka lidové školy umění při základní
škole v Choceradech koncert žáků školy.
Učitel této školy, Vlastimil Kvída, nacvičil
s dětmi 27! skladeb nejrůznějšího žánru
a více než 30 účinkujících již od útlého
věku, tu a tam s podporou svého cvičitele
a A. Vojslavského, předvedlo výkony, které
jen potvrdily úspěšný chod školy a také



tejnerům s tříděným odpadem. Moc mne
fascinuje okolí posedů, láhve od tvrdého
alkoholu, krabičky cigaret, pneumatiky,
oblečení, prostě vše.
Les nám vzkazuje, že tohle opravdu nechce, máme si ho vážit, je to naše zásobárna vody, kterou bychom měli chránit. Se
svým psem chodím většinou po cestách,
ale s detíkem ne. Tak a překvápko, hele,
nastražená železa. Představte si, že zrovna
tam poběží vaše dítě nebo váš pes. Chudák

houbař, co by do onoho místa šlápl. Takových pastí jsem už objevila dost. Některé
velmi staré, ale bohužel funkční i po létech.
Když nám doma zbude barva, doneseme jí
lesu, stejně, jako třeba sedačku z autobusu,
počítač, starý hrnec, nefunkční kamna a
mohla bych pokračovat. Takovou barvu,

zájem těchto mladičkých o hudební život, o
kulturu. Odměnou všem dětem budiž radost
rodičů, radost přátel školy a radost všech,
kteří hudbu vnímají a podporují.
Adventní koncert pro „choceradské“
uspořádal místní obecní úřad jedenáctého
prosince v zámecké kapli na Komorním
Hrádku. Pohostinství, které nabídlo ŠVS
KH, využilo však jen tak málo občanů,
že počet přítomných se sotva rovnal co
do počtu velkému komornímu sboru

Laetitia. Ten, hostující na půdě Chocerad
již podruhé, vystoupil se širokým výběrem
českých vánočních písní a koled.
O necelý týden později, sedmnáctého,
kaple opět ožila, když před posluchače
vystoupilo trio Con Flauto. Kouzelnou
dominantní flétnu tohoto tria, tentokráte

olej apod. ještě napůl vylijeme, ať si les
užije. Možná naše pitná voda bude mít báječnou příchuť, naše děti atopický ekzém,
později třeba rakovinu. Prostě my lidi jsme
podivná čeládka. Po nás potopa. Na podzim nestačím zírat, jak kraj lesa je ozdoben
vyhozenými květináči a truhlíky i s uschlými rostlinami. Ani ty do lesa nepatří, nosíme mu tak různé plísně a choroby. Stejně
tak do lesa nepatří shnilá jablka, opět les na
tohle není připravený a zase ho zamořujeme organismy, se kterými bojovat neumí.
Takový místní zvyk je nacpat igelitku plnou všeho do vykotlaného pařezu. To ale
opravdu není odpadkový koš. Také pohazování různých kadaverů domácích zvířat,
protože prasata přece sežerou všechno, je
nešvar. Víme, jestli jsme nepřinesli lesu
nějakou nemoc? A pohozené kůže od divokých prasat zrovna též moc pěkného
nepřidají. Zkusme se zamyslet, co provádíme lesu a vlastně sobě. A malý dodatek
na závěr, použité prezervativy nevěšíme
na stromy, aby každý viděl, že se zdařilo, a
jejich obaly si diskrétně odneseme třeba v
kapse. Všem slušným lidem náš les vyřizuje pozdrav a vzkaz - nedejte mne.
Eva Slivanská
v podání L. Čistecké doprovázely kytary J.
Kaulferse a I. Šoltyse. Předvedené skladby
se vesměs sice nevztahovaly k motivům
vánočním, ale naplnily prostor kaple
nádhernými motivy opět různých žánrů
a skladeb světových autorů od klasiky po
současnost. Po skončení koncertu mohli
návštěvníci shlédnout také ještě vernisáž
Naskeho.
Hudbou prodchnutý adventní prosinec
završilo 18-tého divadelní představení
Občanské
vzdělávací
jednoty Komenský. Jako
každým rokem uvedli
choceradští premiéru nově
nastudované hry. Co do
hudebního pojetí, i klasická
Lucerna poskytla námět
vyplnit děj hry písněmi se
zpěvem a doprovodem. A s
výkony, které zaslouží obdiv.
Zadost tomu učiněno bylo,
neboť nabitý sál sokolovny
se výborně pobavil a
odměnil účinkující dlouhým a opakovaným
aplausem. Krásné.
Litovat lze snad jen jediného. Že
choceradský kostel, ač se mší, jistě též
adventní i vánoční, se široké veřejnosti
koncertně nenabídl.
Ivo Kořínek
u

Les k nám hovoří
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ZVEME VÁS NA
DEN ZEMĚ
Zveme všechny příznivce, kteří mají chuť
udělat něco hezkého pro naši obec, aby se
zúčastnili letošní oslavy Dne Země. Jelikož
jsme se v uplynulých letech věnovali stále
jen Choceradům a blízkému okolí, proběhe
tentokrát „za humny“ horního Samechova

Zpráva velitele SDH
Samechov
pro výroční valnou hromadu okrsku
Ostředek o činnosti SDH a zásahové
jednotky obce v roce 2010.
V únoru jsme navštívili hasičské plesy
v Ostředku a ve Vranově. V březnu
maškarní ples ve Vranově. Následovaly
Šibřinky v Choceradech, kde jsme
zajišťovali požární dozor. V dubnu jsme
byli obecním úřadem požádáni, abychom
pomocí hasičského vozu odstranili
posypový štěrk z komunikace Samechov Marjánka (tzv. Myší díra). 17. dubna jsme
pomohli při akci Den Země v Choceradech
se sázením sakur. V letních měsících jsme
pak zajišťovali jejich zálivku. Na 24. dubna
připadlo noční okružní cvičení v Ostředku,
které nám mnoho dalo. S koncem dubna
přišlo dilema, zda jako v minulých letech
stavět hranici na tradiční pálení čarodějnic,
nebo vztyčit májku na návsi a hlídat až do
rána. Nakonec jsme se rozhodli hranici
nestavět. A tak po více jak patnácti letech
byla na návsi vztyčena asi 25 metrů vysoká
májka. Pomáhala snad celá ves.
V květnu jsme začali s přípravou a
trénováním na soutěže, které nás čekaly
v červnu. Také bylo nutné opravit PPS 8.
V červnu jsme se zúčastnili pohárové soutěže
u

- v sobotu 9. dubna budeme sázet stromy
podél polní cesty vedoucí ze Samechova
směrem k lesu k bývalé hájovně. Pokud tato
místa neznáte, vězte, že je to jedno z nejkrásnějších míst naší obce s nádherným výhledem na rezervaci Ve Studeném a hřbety
sázavského údolí.
Cesta k hájovně byla a je
důležitou spojkou pro místní i
pro turisty, v dohledné době se
možná stane součástí naučné
stezky. Od vesnice k lesu měří
cesta skoro půl kilometru a jako
na mnohých jiných polních
cestách tu v létě člověk mnoho
stínu nenajde. Kromě několika
vzrostlých stromů a asi dvou
desítek mladých stromků, převážně švestek a třešní, jsou tu
jen keře. Rádi bychom proto tuto sporou
zeleň doplnili krajinářsky hodnotnými
stromy, zejména lípami.
Celou akci se rozhodli podpořit
samechovští hasiči, pomohou s přípravnými
pracemi a zaléváním, zajistí občerstvení pro
zúčastněné. Vzhledem k odlehlosti lokality
jsme se rozhodli pro letošní rok i následný
program po práci ponechat v Samechově.

Sraz bude tradičně ve 13 hodin u
kostela, přepravu účastníků do Samechova
zajistíme. Sraz v Samechově u kapličky
plánujeme na 13.15 hodin. Pokud by se
chtěl zúčastnit někdo z jiné části obce, může
se na odvozu domluvit na tel.: 317 763 516

v Choraticích, která prověřila připravenost
našeho smíšeného družstva. Následovalo
setkání okrsku Ostředek ve Hvězdonicích.
Hned další víkend čekal ostrý test naši
osmičku v Třemošnici. Tam se ukázalo,
že stroj, který možná dvacet let neběžel,
vydrží nápor soutěže. Dále se projevila síla
družstva v netradičních štafetách. Červen
jsme zakončili návštěvou Dětského dne ve
Hvězdonicích. V letních měsících jsme se
pustili do opravy dopravního automobilu
Škoda Felicia kombi, který sbor zakoupil
z vlastních prostředků.
Na 21. srpna připadl Hasičský den pro

zajištění občerstvení. Vše se podařilo, a
tak v sobotu 21. mohlo vše vypuknout.
Ve 14 hodin za zvědavých pohledů všech
přítomných byl představen nový automobil
sboru - již zmíněná Škoda Felicia. Starostka
obce automobil pokřtila a popřála nám
s ním co nejméně zásahů. Zde je nutné
podotknout, že za srpen se podařilo auto
vyvařit, nastříkat, přihlásit do IZS, odvézt
na montáž výstražného zařízení a potom
ještě na polepení nápisy. V den představení
byl tedy automobil kompletně hotov.
Včetně všech legislativních záležitostí.
Pak už probíhal program pro děti. Jako
hlavní atrakci si
mohly
vyzkoušet
požární útok. Zde
děti po překonání
překážkové
dráhy
stříkaly na terče. Dále
bylo připraveno osm
dalších stanovišť, kde
se motaly hadice,
skákalo v pytli,
házelo míčkem atd.
Své letecké modely
předvedli otec a syn
Havlovi. Celý den
bylo velmi parné počasí, a tak bylo nutné
návštěvníky trochu osvěžit. Toho se ujali
kolegové z Hvězdonic se svou cisternou
– díky. Pak „náhle“ došlo k požáru
zaparkovaného automobilu, a tak se naše

děti v Samechově. Počasí v srpnu nebylo
moc optimistické, což nám ale nezabránilo
v maratónu příprav, od zajištění plochy
pro konání, přes ruční úklid posekané
trávy až po stavění stánků, posezení a

(obecní úřad – M. Kůrka).
Pro ty, kdo by raději uklízeli nepořádky
podél cest, se práce (bohužel) také najde.
Jejich případný odvoz do Samechova na
společné odpolední posezení u ohně,
občerstvení atd. domluvíme operativně.
Pokud nám bude přát počasí, děti se mohou
těšit na lesní hru.
Klára Růžičková
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zásahová jednotka ujala hašení. Za stálého
povzbuzování dětí se to povedlo. Zábava
probíhala až do večera, kdy už zbyla jen
hrstka místních. Druhý den proběhl úklid
a hodnocení akce.
V září jsme prezentovali svou jednotku
na Dnu ochrany člověka v ZŠ a MŠ
Chocerady. 28. září jsme vyrazili na
Svatováclavský výstřik do Bílkovic. Počasí
bylo příšerné. Déšť a zima nám však

odhodlání nesebraly a 5. místo bylo velmi
příjemným překvapením. Na 28. listopadu
připadlo tradiční Rozsvícení vánočního
stromu na návsi v Samechově, spojené
s posezením v hasičárně. Na výroční valné
hromadě v prosinci jsme přijali nové posily.
Pak následoval Silvestr s hasiči.
Ještě pár slov o zásahové jednotce obce
– JPO 5 Chocerady - Samechov. Jednotka
měla v roce 2010 16 výjezdů a zásahů.

Od požárů přes technické pomoci až po
hledání utonulých. Je dobře, že si občané
Chocerad zvykli na přítomnost jednotky
v Samechově a volají nás sami k různým
událostem. Ještě bych dodal, že v průběhu
roku bylo nutné provádět různé opravy a
úpravy techniky, které jsme většinou zvládli
vlastními silami či za přispění obce.

Patronát nad projektem nazvaným Čistá
řeka Sázava převzala stejně jako loni zpěvačka Aneta Langerová. „Aneta s námi opět
jeden den na řece pojede. Velice se těší a já
věřím, že to bude i pro dobrovolníky příjemné setkání,“ dodala manažerka projekšná společnost
Posázaví
o.p.s.
projekt
Dobrovolníci
letos
opět
z lodí a„Čistá
břehůřeka
vy- tu. Organizace akce se od loňska nebude
kolí od Kácova
ažSázavu.
do Pikovic.
z lodí i příliš lišit. Řeka bude opět rozdělena na pět
čistí řeku
ÚklidDobrovolníci
úseku ze Střechova
patří, a na nákladních autech odpad odvážejí na
do Pikovic, dlouhého téměř 100 kilometrů, úseků, každý z nich bude mít svého vedoutradičně organizuje společnost Posázaví cího a svůj zásobovací tým.
V loňském roce se řeka Sázava uklízela už
o.p.s. a uskuteční se od 15. do 17. dubna
2011. „Další úseky řeky vyčistí místní akční popáté. Více než 1000 dobrovolníků tehdy
skupina Lípa pro venkov a občanské sdru- vyčistilo úsek řeky dlouhý přes 150 kilomežení Sázava 21,“ řekla manažerka projektu trů. Sesbírali přes 37 tun odpadků, především plastových lahví, igelitových obalů, ale
Denisa Cibulková.
také starých lednic, sudů, torz rybářských
lodí, koleček, jízdních kol či pneumatik.
Projekt je nekomerční aktivitou založenou na dotacích a dobrovolnosti všech.
Tedy nejen lidí, kteří odpadky sbírají z lodí
a břehů, ale také obcí, měst, sponzorů a
partnerů. „Oslovíme obce podél Sázavy, aby
poskytly finanční příspěvek, uvítáme i materiální pomoc v podobě úklidových prostředků nebo stravy pro dobrovolníky,“ dodala Cibulková. Pomoci může každý – třeba
zasláním drobného příspěvku na sbírkový
účet číslo 1249-326666339/0800.

Organizátoři letos chtějí do úklidu více
zapojit základní školy. „Děti by měly hlavně
pomáhat čistit řeku z břehů, loni jich byl nedostatek,“ uvedla manažerka. Všichni dobrovolníci bez rozdílu věku se mohou hlásit
přímo jí, a to na telefon 733 710 012 nebo
e-mail cibulkova@posazavi.com. Kontaktovat se mohou i přes facebook. Podrobnosti
o celé akci jsou uvedeny na adrese:
www.posazavi.com.
Jaroslava Tůmová

bude
čistá jako loni?“
Dobrovolníci
letos opět vyčistí
řeku Sázavu

bna 2011

akoukoli formu pomoci!

9-326666339/0800
710 012, cibulkova@posazavi.com
i.com

Zdeněk Šarbach, velitel SDH Samechov

2011
„Sázava nám za to stojí – bude čistá jako loni?“

15. – 17. dubna 2011
již pošesté za pomoci dobrovolníků spustí obecně prospěšná společnost Posázaví o.p.s. projekt „Čistá řeka
Sázava“. Jedná se o generální úklid řeky Sázavy a jejího okolí od Kácova až do Pikovic. Dobrovolníci z lodí i
ze břehů sbírají do pytlů vše, co do řeky a její blízkosti nepatří, a na nákladních autech odpad odvážejí na
skládky.

Kontakt pro další informace:
Přidáte se k nám? Uvítáme jakoukoli formu pomoci!
Jaroslava
Tůmová
e-mail: tumova@posazavi.com
tel.: 602 216 637
Bohuslava Zemanová
e-mail: zemanova@posazavi.com
tel.: 723 881 081
Zapojit se můžete jako:
dobrovolník při úklidu na řece nebo ze břehu
poskytnutím materiální pomoci
finančním příspěvkem

Číslo sbírkového účtu: 1249-326666339/0800
Přihlášky a info: Denisa Cibulková, tel. 733 710 012, cibulkova@posazavi.com
www.posazavi.com

Studio Eva – Eva Hypšová
Chocerady 147
Profesionální ošetření pleti, poradenství

Společenský a svatební styling - včetně líčení, účesů, případně výběru oděvů
Manikúra a modelace nehtů v moderních trendech
Depilace
Veškerá ošetření jsou prováděna s vysoce kvalitní kosmetikou renomovaných značek
A to vše v pohodlí Vašeho domova

Objednávky volejte, prosím, na tel. číslo: 606 483 300, 723 428 080
Případné dotazy zodpovím na studio.eva@aamon.cz
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