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SLOVO NA TÉMA
„narušování veřejného
pořádku a požívání
alkoholu na veřejných
prostranstvích“
Už asi není jediného spořádaného občana
Chocerad a jistě i z okolí, kterého by
neobtěžovala a neurážela přítomnost
skupiny postav zdržujících se na
frekventovaných místech v centru obce,
nyní nejčastěji před prodejnou potravin „u
vietnamců“. Nejen svojí téměř ustavičnou
okázalou přítomností, ale hlavně svým
chováním zvláště v opilosti, bezdůvodnými
verbálními, často hrubými a vulgárními
poznámkami obtěžují kolemjdoucí a
zákazníky, kteří nemají šanci se jim
vyhnout. V poslední době se stává také
to, že někteří z těchto „stálých zákazníků“
prokazují dětem školou povinným službu
zprostředkováním koupě cigaret.
Obecní úřad si je vědom tohoto
přetrvávajícího problému a neúnosnosti
této situace a je pevně rozhodnut ji v rámci
svých – bohužel omezených - možností
řešit.
Je ovšem nutno si přiznat, že lidská
bezohlednost a hulvátství takového
charakteru žádná jednoduchá řešení
nemají. Naše problematické spoluobčany
zkrátka nijak jednoduše nepřevychováme.
A to už vůbec ne žádným administrativním
“úderem” shora. Tuto situaci navíc ani nelze
řešit žádným paušálním zákazem. Pokud
od svého koníčku sami neupustí, může se
obec pouze pokusit o přesun problematické
skupiny lidí a jejich alkoholových dýchánků,
někdy spojených i s bivakováním, na jiná
méně frekventovaná místa.
Jako jeden z možných kroků v současnosti
obecní úřad ve spolupráci s Policií ČR
připravuje vyhlášku zakazující konzumaci
alkoholických nápojů a návykových látek
na vybraných veřejných prostranstvích.
Takovouto vyhlášku má celá řada měst a
obcí v České republice. Vesměs ovšem jde
o ta města a obce, která mají svou městskou
či obecní policii soustavně dohlížející na

její dodržování. Vzhledem k tomu, že
naše obec žádný obdobný represivní orgán
nemá, je pro další postup stěžejní právě
úspěšná spolupráce s Policií ČR.
Obec
Chocerady zvažuje zakázat
konzumaci
alkoholu
na
několika
konkrétně určených místech. Je známo,
že problematický je například prostor
před prodejnou potravin nebo autobusová
zastávka. Dále jde o dětské hřiště, náves,
vlakovou zastávku a bezprostřední okolí
základní školy. Součástí vyhlášky by měl být
plán obce, kde budou vyznačeny zakázané
lokality.
Z působnosti vyhlášky jsou vyjmuty
zahrádky, jež jsou součástí restaurací.
Zákaz by se také nevztahoval na požívání
alkoholu během kulturních a společenských
akcí, jejichž spoluorganizátorem bude
obec. Konzumovat alkohol na veřejných
prostranstvích se také bude moci 31.
prosince a 1. ledna.
Obec Chocerady hodlá rovněž intenzivně
jednat s vlastníky a nájemci provozoven,
sousedících s místy, kde se podobné
alkoholové dýchánky konají, a pokusit se je
přimět ke spolupráci. Každému je snad ale
zřejmé, že prodejce nemá právo neprodat
ba ani právě onen alkohol. Co však může,
projevit k tomu neochotu a nenabízet
a chránit své prostranství překážkami a
stavebními či terénními úpravami.

POZVÁNKY NA AKCE
od dubna do června
Pálení čarodějnic
Uskuteční se v sobotu 30. dubna. Od
18 hodin budou na hřišti SK Chocerady
připraveny hry pro děti, opékání buřtů a
ve 20 hodin čarodějnická hranice.
Staročeské máje
V sobotu 7. května od 13 hodin pořádá
Apfel Company tradiční májovou
veselici. V 18 hodin jako každý rok
vyvrcholí tancem Staročeské besedy
před kostelem a popravou krále.
Koncert ZUŠ
Pobočka ZUŠ Benešov při základní
škole v Choceradech zve všechny přátele
hudby na koncert žáků školy dne 12.
května od 18 hodin ve školní jídelně.
Divadlo
OVJK Komenský zve všechny příznivce
v sobotu 14. května od 19.30 hodin na
derniéru Lucerny Aloise Jiráska v sále
sokolovny.
26. května si nenechte ujít pohádku „Z
pekla štěstí“ v podání dramatického
kroužku naší školy - od 18 hodin v sále
sokolovny.
Den dětí
Uskuteční se v sobotu 4. června od 15
hodin na hřišti SK Chocerady.

Vzhledem k tomu, že tato situace nebyla
v naší obci zatím nikdy řešena, uvítá obecní
úřad i jakékoliv vaše věcné a konstruktivní
nápady, připomínky a podněty. Straňme
se však námětů nabádajících k řešením
směřujícím k použití násilí.

Zájezd seniorů
Ve čtvrtek 16. června (pozor změna
termínu!!!) pořádá sociální komise OÚ
autobusový zájezd do Lysé nad Labem na
celostátní výstavu růží a letních květin a
na zahradnické trhy.

Přestože není tento fenomén znám pouze
a jen z Chocerad, snahou obce je jej řešit
a nadále kultivovat své centrum a bránit
jeho zneužívání. Příkladem budiž zásah ve
zchátralém domě v sousedství a zastavení
prací na nepovolené přestavbě bývalé
prodejny potravin a zeleniny hnedka vedle.

Koncert
OÚ Chocerady srdečně zve na koncert
sboru Laetitia, který se uskuteční v pátek
17. června od 18 hodin na Komorním
Hrádku.

Eva Bubnová, starostka
Ivo Kořínek, místostarosta
Martin Smetana, právník obce

Pohádkový les
Pořádají TJ Sokol a OÚ Chocerady
v sobotu 18. června v Oborském lese.
Start bude tradičně na malém hřišti na
konci dolní Lipské od 14 do 16 hodin.

Choceradský zpravodaj
Dotazy a stížnosti

Veřejná schůze

V pátek 11. února se na silnici
Chocerady – Komorní Hrádek v úseku
od kaple v zatáčce až k mostu vytvořila
ledovka, která zkomplikovala průjezd

Do konce dubna každého roku se
vždy konala veřejná schůze pro občany
naší obce, kde byli občané seznámeni
s hospodařením a všemi významnými
akcemi v obci za uplynulý rok a také s
návrhem investičních a neinvestičních
akcí pro daný další rok. Vzhledem k tomu,
že podrobné zhodnocení bylo provedeno
na podzim loňského roku před volbami a
v minulém čísle zpravodaje jste se dozvěděli
o dvou velkých investičních a dalších
akcích, které připravujeme, a o jaké dotace
žádáme, považuji v této chvíli za zbytečné
zde tyto informace znovu opakovat. Jen
pro doplnění a upřesnění uvádíme dále
podrobnější rozbor hospodaření obce.
Schůze se bude konat před rozběhem prací
na dobudování kanalizace, nové ČOV a
sanace svahu dolní Lipská. Zde budete
moci získat potřebné informace o průběhu
akcí a samozřejmě také vznést připomínky
či dotazy i k jiným tématům.
Hospodaření v roce 2010
Příjmy		
Výdaje		
Financování
Stav účtu k 1. 1. 2010
Stav účtu k 31. 12. 2010
Příjem dotací
Rybník			
Obnova komunikace po
povodni
Oprava sakrálních staveb
Sčítání lidu		
Volby			
Volby			

17 819 982
18 152 885
332 902
7 768 015
7 111 666
901 894
673 000
243 587
12 786
28 165
29 200

Nejvýznamnější výdaje
Přípravné práce – ČOV a
kanalizace
1 100 000
Oprava a údržba
komunikací
1 700 000
Oprava návesního rybníka
900 000
Základní škola		
1 400 000
Opravy – zdravotní středisko 600 000
Komunální odpad
1 000 000
Server			
300 000
Příjmy
Daňové příjmy		
11 800 000
Nedaňové příjmy
2 400 000
Kapitálové příjmy		
900 000
Transfery (dotace)
2 700 000
Úvěr Multicar
1 044 660
Návratná finanční výpomoc 1 187 620



mnoha řidičům, včetně zásobování.
Dopravní kalamita se odehrála v brzkých
ranních hodinách a jejím důsledkem bylo
kromě pošramocených vozidel bohužel
také ohnutí svodidel a zrcadla. Obecní
úřad se snažil vzhledem k nepřehlednosti
křižovatky a potřebnosti funkčního
zrcadla v tomto místě zajistit nápravu co
nejrychleji. I přes několikeré urgence ze
strany OÚ bylo ovšem zrcadlo opraveno
teprve po týdnu od poškození. Silnice je
majetkem Středočeského kraje, nikoliv
obce, a tak oprava byla zcela v kompetenci
Správy a údržby silnic Benešov (SÚS).
Stejně problematická je reklamace závad
na nedávno nově položeném asfaltovém
povrchu na silnici II/113 Vodslivy - Vestec
směr Chocerady. I zde platí, že obec není
majitelem ani správcem této komunikace
a pouze vznesla připomínky k provedení
stavby (to může udělat každý občan).
Zadavatelem projektu byl Středočeský
kraj, realizací pověřena SÚS Benešov, která
vybrala zhotovitele. Obec tedy nemůže
reklamovat vzniklé závady, to je opět v
kompetenci pouze SÚS Benešov, která bude
přebírat tuto zakázku až v letošním roce a
poté teprve případné závady reklamovat.
Dalším z častých dotazů je, proč obec
nic nedělá s ruinou domu čp. 67 vedle
stánku se smíšeným zbožím, která kazí
vzhled obce přímo v jejím středu. V této
situaci bohužel nemá obecní ani stavební
úřad žádnou účinnou možnost, jak

dosáhnout nápravy. Ponechání stavby
v rozestavěném stavu není přestupkem
podle stavebního zákona. Stavební úřad
může jen nařídit vlastníku stavby nezbytné
úpravy spočívající v konzervaci rozestavěné
stavby. Pouze pokud by svým závadným

stavem ohrožovala život a zdraví osob
nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí
nebo majetek třetích osob, lze vlastníkovi
nařídit její odstranění. Vzhledem k tomu,
že na nemovitost byl vydán exekuční příkaz
k prodeji, nelze očekávat, že by současný
majitel nevyhovující stav napravil. Proto
pracovníci OÚ provedli v březnu alespoň
základní zabezpečení objektu, zabednili
deskami okna a odstranili náletové dřeviny
uvnitř stavby.
POZOR - Napouštění bazénů!!!!
Znovu po zkušenostech z minulých
let upozorňujeme občany na nutnost
šetřit v letních měsících vodou. Voda
ze stávajících zdrojů při Oborském
potoce rozhodně nestačí pokrýt spotřebu
zvýšenou o napouštění bazénů. JE VELMI
NESOLIDÁRNÍ používat pro tyto účely
vodu z obecního vodovodu za tu cenu,
že obyvatelé z výše položených částí obce
pak nemají vodu žádnou! Bohužel může
nastat i situace, že budou na přechodnou
dobu bez vody všichni v Choceradech,
což se v loňském roce už málem stalo!
Žádáme proto všechny majitele bazénů,
kteří nemohou použít k napuštění bazénu
vlastní studnu, aby se obrátili např. na VHS
Benešov, objednat lze na tel. 317 721 866
(dispečink).
Eva Bubnová, starostka obce
u

ZPRÁVY Z OBCE
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A ZASE TY ODPADY !
Svoz velkoobjemového odpadu
V pátek 27. května 2011 budou přistaveny
kontejnery určené pro velkoobjemový
odpad. Do nich je možno odkládat např.
židle, sedačky apod., NE lednice, počítače,
pneu, pračky atd. Kontejnery budou v těchto
místech : Chocerady – u hřbitova a u zrcadla,
Vlkovec – u Žraloka, Růženín – u vrátnice
skláren, horní Samechov – otočka autobusu,
Komorní Hrádek. Ve Vestci nebude umístěn
sběrný kontejner, občané mohou odložit
velkoobjemový odpad v prostoru před
hasičskou zbrojnicí, odkud bude odvezen
pracovníky obce. Odvoz kontejnerů bude
proveden v pondělí 30.5. 2011.
Tříděný odpad
Stále nás trápí „přeplněné“ kontejnery.
Žádáme občany, aby PET lahve vkládali do

kontejnerů na tříděný odpad stlačené do
minimálního objemu. Objemné předměty
(viz foto) do kontejnerů nepatří vůbec!
Zbytečně se tím prodražuje svoz odpadu.
Objemné odpady lze odevzdat právě v rámci
svozu velkoobjemového odpadu.
Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 28. května 2011 proběhne svoz
nebezpečného odpadu dle tohoto časového
rozvrhu:
Komorní Hrádek
- stanoviště kontejnerů
Chocerady
9.00
- křižovatka na Vestec
9.30
Vestec - náves		
10.00
Vlkovec - náves
10.30
Vlkovec - Krčma U Žraloka
11.00
Růženín - u vrátnice skláren
11.30
Samechov - nádraží ČD
12.00
Samechov - náves
12.20 - 12.45
Chocerady - u kostela
14.00 - 14.30
Upozorňujeme občany, že na jednotlivých
stanovištích může dojít k časovému
posunu, a to v případě, že se svozové
vozidlo naplní ještě před uvedeným
stanovištěm a bude nutné jeho vyvezení.
Při svozu je možné odevzdat např.
tyto nebezpečné složky: barvy, lepidla,
pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, ropné
látky, foto chemikálie, pesticidy, spotřební
chemikálie, detergenty a odmašťovače,
baterie,
akumulátory,
pneumatiky,

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V OBCI
Rádi bychom vás v několika řádcích
informovali o stavu veřejného osvětlení v
naší obci. Nejhustší síť veřejného osvětlení
s nejvyšším počtem světelných bodů je v
samotných Choceradech. Vlkovec, Vestec
i Samechov mají světelných bodů méně,
úměrně velikosti obce. Ačkoli je většina
lamp starých více než 20 let, je celkový
stav veřejného osvětlení vcelku dobrý. Jeho
průběžnou údržbu je však nutné provádět
každý rok. V loňském roce se nám
podařilo odstranit některé dlouhodobé
poruchy, které nebyly řešeny po několik
let. Porucha kabelového vedení osvětlení
nad hřbitovem, v dolní Lipské a podél
hlavní silnice na Ondřejov byly tři největší.
Vyměněno bylo kabelové vedení na stezce
na Komorní Hrádek. Došlo k přesunu dvou
lamp od budovy staré školy blíže k silnici,
kde byl doposud neosvětlený úsek chodníku
směrem k základní škole. V horním
Vlkovci byly instalovány dvě nové lampy
od č.p. 11 k č.p. 1. Právě v menších částech
u

televizory, lednice, zářivky, olejové filtry a
zbytky a obaly těchto nebezpečných látek.
Občané musí nebezpečný odpad odevzdat
pracovníkům svozové firmy osobně!!!

naší obce bychom rádi v rámci možností
obecního rozpočtu osvětlení více rozšířili.
V letošním roce už byla instalována nová
lampa v horním Vlkovci v ulici směrem
k č.p. 48 a v rozpracování jsou dvě nové
lampy o ulici níže směrem k č.p. 42 a
k navazující nové zástavbě. O jedno světlo
byla rovněž v letošním roce rozšířena ulice
Malá Strana „ u sodovkárny“ a čeká nás
přesun dvou lamp ze soukromého areálu
bývalé mateřské školy na pozemek obce do
uličky pod touto budovou. Postupně dojde
k odstranění reproduktorů a vedení dnes již
nefunkčního obecního rozhlasu ze všech
stožárů veřejného osvětlení. Důležité jsou
opravy dílčích poruch veřejného osvětlení.
Vzhledem k jeho rozsahu nejsme schopni
vždy sami včas zjistit poruchu jednotlivých
lamp. Proto žádáme občany, zjistí-li, že
před jejich domem, nebo i jinde v obci
nesvítí lampa, je prasklý kryt, nebo došlo
k jinému poškození, aby nás informovali
na tel. čísle 317 763 516, nebo e-mailu
kurka@chocerady.cz .
Martin Kůrka
hospodářská správa a investice

Svoz bioodpadu
Ke konci března bylo v evidenci OÚ již 40
nemovitostí, jejichž majitelé využívají službu
hromadného svozu bioodpadu ze zahrad a
domácností. I když stále nejekologičtějším
způsobem likvidace tohoto odpadu zůstává
kompostování přímo v zahradách, jsme
přesto rádi, že občané mají o tuto službu
zájem, a znovu vyzýváme všechny, kteří mají
problém s využitím bioodpadu, a zejména
ty, kteří odpad vyvážejí ven ze svých zahrad
na obecní pozemky, aby se k hromadnému
svozu připojili.
Obecní úřad

INFORMACE KE
KONTROLÁM KOMÍNŮ
V souvislosti s nařízením vlády č.
91/2010 (kontroly komínů) vzrostl počet
dotazů na možnost zajištění ročních
kontrol komínů. Rozhodli jsme se proto
nabídnout občanům zprostředkování této
služby a oslovili několik firem. Posléze
jsme vstoupili v jednání s kominictvím
Kříž z Votic, které nabízí fyzickým osobám
kontrolu spojenou s čištěním komínu
za 500 Kč za jeden používaný průduch.
Předběžně byl rezervován termín v týdnu
od 20. do 26. 6. 2011. V případě vyššího
zájmu občanů z jednotlivých částí naší
obce bude stanoven další termín. Díky
tomuto systému budou kontroly komínů
v domácnostech jednotlivých částí obce
probíhat ve stejném termínu, čímž klesly
pro občany náklady na samotnou kontrolu
i dopravné.
Zájemci se mohou hlásit na obecním
úřadě v kanceláři hospodářské správy –
M. Kůrka, nebo na tel. čísle 317 763 516,
nebo e-mailu : kurka@chocerady.cz
			

Martin Kůrka
hospodářská správa a investice
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nejen já jsem byl potěšen, když náš
obecní úřad vybojoval dotaci na dostavbu
kanalizace a výstavbu nové čistírny
odpadních vod (dále ČOV). Ale jako
správce dosavadní ČOV se musím zeptat,
umíte se chovat k naší kanalizaci, k ČOV,
víte, co se může do ní splachovat?
Možná si řeknete, že to jsou otázky pro
děti nebo pro neandrtálce, ale jako správce
místní ČOV o tom nejsem přesvědčen. S
každodenní údržbou mám nové poznání,
co jde do kanalizace spláchnout. Takové
hlavní perličky jsou – dámský podpatek,
podvazky, spodní prádlo, šiška salámu,
jídelní příbory, ovoce, zelenina a jiné
drobnosti denní spotřeby. Vedle těchto
kuriozit jsou tu pro někoho normální věci
– prezervativy, dětské pleny, hygienické
vložky (ty jsou dnes dělány takovou
technologií, že se nedokážou rozmočit)
či hadry různého použití, ale ani toto do
kanalizace nepatří! Do kanalizace patří
splašková voda z WC, z mytí nádobí anebo
odpad z koupelen a nic víc!
V případě nedodržení těchto základních
pravidel hrozí, že kanalizace nebude
fungovat tak, jak má. Možná se zeptáte, jaký
kolaps, jaký problém? U stávající kanalizace
je jedna přečerpávací stanice, a to u místní
sokolovny. Skládá se z velkokapacitní

Ze života římskokatolické
mnichovické farnosti

Velikonocům předchází Svaté Třídenní.
Na Zelený čtvrtek si připomínáme Poslední
Večeři Páně, na Velký pátek ukřižování
Krista, na Bílou sobotu ležel v hrobě a
v neděli vstal z mrtvých. Velikonoce jsou
tedy Slavností Zmrtvýchvstání. I nám Pán
Ježíš slibuje, že jednou z mrtvých vstaneme.



jímky a dvou silných čerpadel, která
tlakově přečerpávají splaškovou vodu
do ČOV. Dvě čerpadla jsou tam proto,
že když jedno z jakékoliv příčiny vypne,
spustí se automaticky druhé. Zahltí-li se
obě čerpadla hadry, začne se jímka bez
odtoku plnit a vytéká okolo bývalé drogérie
do potoka a na to při dnešním napojení
na kanalizaci i přes mou denní kontrolu
stačí půl dne. Tento problém se zde stal již
několikrát a jeho řešení znamená nasazení
dvou fekálních vozů a jedné pojízdné
dílny z VHS Benešov. V nově plánované
kanalizaci bude přečerpávacích stanic šest!
Ještě musím zmínit to hlavní, a to
ČOV. Zde může nastat několik problémů
spojených se špatným užíváním kanalizace.
Za prvé je zde nátokový „bazén“, ve kterém
jsou dvě čerpadla, a to kapacitně malinko
slabší než v přečerpávací stanici u sokolovny.
Tato čerpadla v ČOV přečerpávají
splašky do jedné ze tří nádrží ČOV, a to
do denitrifikační, ve které jsou bakterie,
které požírají exkrementy a přeměňují je
v nezávadný hnijící kal (neboli zde dochází
k dusíkatému odbourání znečištěných
odpadních vod). Ten je zpracován pod
dohledem benešovské laboratoře VHS.
Jelikož je tato bakteriální nádrž důležitou
součástí ČOV, tak do kanalizace nepatří
velké množství chemikálií a uklízecích
prostředků, jako je např. SAVO (prosím
není myšlen normální úklid domácnosti,
ale vylití velkého množství - cca 10 litrů)
- následuje vyhynutí těchto bakteriálních

kultur a musí přijet zpravidla dva fekální
vozy s novým očkovacím kalem a pojízdná
dílna z VHS Benešov.
Za druhé, dnešní čerpadla dokážou
přes své řezné nože dostat velké množství
spláchnutých textilií a ty se v míchacím
procesu ČOV neviditelně 15 cm pod
hladinou nabalují v dm látek. Při shodě
několika náhod se jimi ucpe potrubí
„bazénu“ ČOV, které je tam z důvodu
oběhového
(neboli
přečerpávacího)
systému. Ten je tvořen třemi vzduchovými
čerpadly (mamutka). První neustále
přečerpává kal ze dna aktivační nádrže
zpět do denitrifikační nádrže, druhá
mamutka je určena na dočišťování hladiny
v separačním prostoru ČOV před odtokem
vyčištěné odpadní vody a třetí mamutka
je pro přečerpání hodně zakalené vody do
odkalovací nádrže. V případě ucpání dojde
k porušení rovnovážného stavu hladin
ČOV a může dojít k jejímu přelití přes
ochrannou hráz ČOV. Odstranit takovou
poruchu je dost náročné, musí se vysát
hladina ČOV o jeden metr a pak v desítkách
metrů potrubí najít tuto „zátku“. Jednou se
nám to u nás stalo a trvalo den a půl, než se
povedlo závadu odstranit.
Jistě je vám po přečtení těchto řádek
jasné, že do kanalizace patří pouze lidské
exkrementy a odpadní voda. Ten, kdo to
nechápe, by se měl podívat do Řecka, tam
se do kanalizace nehází ani toaletní papír.

Náhrobky v kostele svědčí o víře těch,
kdo jsou zde pochováni. Jistě to není
nějaká snobská záležitost, ale touha být
co nejblíže Bohu i po smrti. Jedna svatá,
a sice svatá Monika, říkala, pochovejte si
mě, kde chcete, ale pamatujte na mne u
oltáře, tedy při mši svaté. Mše svatá, to je
ta nejdražší a nejdůležitější událost,
která se děje v kostele. Prospívá nejen
těm, kdo jsou na mši svaté, ale i těm, kdo
jsou v očistci. Radují se ze mše svaté i svatí
v nebi. Prospívá i všem, kdo bydlí na území
farnosti.
Návrat ke kořenům Evropy, to je
snaha církve v těchto letech. Tři roky se
připravujeme v naší zemi na jubileum
příchodu svatých Cyrila a Metoděje do naší
vlasti. Jsou společně se svatým Benediktem
a třemi světicemi: sv. Kateřinou Sienskou,
sv. Brigitou a sv. Terezií Benediktou od
Kříže, patrony celé Evropy.
Kéž i pro pokřtěné, žijící v naší farnosti,
není víra něčím starožitným. Kéž se o víru
zajímají i ti, kdo zatím pokřtěni nejsou.
Probíhá rok svatého křtu jako příprava

na jubileum. Křest malých dětí bývá na
přání rodičů, kteří slibují, že budou dítě
vychovávat ve víře. Kdo nebyl jako malé
dítě pokřtěn a měl by zájem, může vše
dohnat. Příprava rodičů malého dítěte
bývá několik setkání. Dospělí se seznamují
s učením církve 1 - 2 roky, případně déle.
Na svatých křtech se můžete domluvit s
knězem v sobotu před nebo po mši svaté
v Choceradech, která je od 16.30 hodin.
Náboženství školních dětí je na faře
v Choceradech ve středu ve 12 hodin.
Návštěvy nemocných doma i v nemocnici,
přípravu na svatbu, pohřeb a další lze
domluvit také na tel. čísle 323 640 737.

Milan Bober, správce místní ČOV

V tom je ochoten pomoci P. Ivan
Kudláček, farář mnichovicko-hrusické
farnosti, do které nyní bývalá choceradská
farnost patří.
Kéž se v postní době stáváme Solí země a
o Velikonocích zazáříme jako Světlo světa.
To si s vámi přeje
P. Ivan Kudláček
u

Vážení spoluobčané,
spoluobčanky,
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POUŤ SE VRACÍ DO CHOCERAD
Významná životní jubilea
březen, duben 2011
Se souhlasem jubilantů uvádíme významná životní výročí
našich spoluobčanů
Březen 2011
Drožová Vlasta, Chocerady
Svoboda Miroslav, Chocerady
Provazník Zdeněk, Vestec
Kozáková Ivana, Chocerady
Kadlecová Věra, Vlkovec
Lindová Zuzana, Samechov
Smolíková Markéta, Chocerady
Pocová Věra, Chocerady

80 let
60 let
60 let
60 let
80 let
60 let
60 let
65 let

Duben 2011
Šusta František, Samechov
Pospíšilová Zdenka, Samechov
Souček Milan, Chocerady
Vojslavská Alena, Chocerady
Švejdová Zdeňka, Samechov

65 let
85 let
75 let
65 let
95 let

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

Třicet let je čas, který spolkne více než jedna generace. Právě tolik
roků uplynulo od doby, kdy se konala poslední pravidelná a tradiční
choceradská pouť. Tehdy se psal rok 1981.
Vzpomínky, které přetrvávají, dílem náhod a dílem nezapomnění
jsou oživeny a přestávají být jen vzpomínkami na časy zašlé. Po třiceti
letech odmlky se vrací ti, se kterými jsme se jen velmi neradi tehdy
rozloučili. Přijdou a přijedou nazpět na svou štaci, na „kočovnou“ do
své vsi, a dokonce na své místo, které je jim tolik známé, snad i dané,
„za Ostendem“. Za poskytnutí toho místa poděkujme panu Herdovi.
Beckovi se vrací a nabízejí všem ty milé služby, které jsme těch třicet
roků v Choceradech postrádali. Přáním nás je, aby byli našimi milými
hosty a my jim stejně hostiteli, a naopak. Věříme a uděláme vše pro to,
abychom společnými silami tuto akci zvládli a přichystali hezký letní
den k té pouti, hezký týden už jen pro ty děti, jak bylo a je zvykem. A
vy, milí spoluobčané, můžete přidat svůj nápad k programu, stánek na
ves např., prostě něco, co nás všechny potěší.
Pouť se vrací do Chocerad, a tak věřme, že se bude vracet každým
rokem a obnoví se další krásná tradice.
Ivo Kořínek

SPORTOVNÍ DEN V CHOCERADECH
Atletický oddíl 1. AK Chocerady a Sportovní mateřská škola
Človíček pořádá v neděli 22. 5. od 14 do 18 hodin na fotbalovém
hřišti v Choceradech 2. Sportovní odpoledne pro děti od 2 do 10
let. Na děti čeká nesoutěžní víceboj, prezentace sportovních oddílů,
skákací hrad a samozřejmě závody v běhu, skoku, hodu a štafetě s
rodiči. Nejlepší soutěžící obdrží medaile, diplomy a věcné odměny.
Radim Skalický

ČAS PLESŮ
Už se asi nevrátí časy, kdy se v době
plesové sezóny konal jeden ples za druhým.
Zanikly některé spolky, zanikly anebo se
pozměnily organizace, které jak bývalo
zvykem, si jednou v roce svůj ples či zábavu
zpravidla obstaraly. Býval ples sokolský šibřinky, ten dokonce 2x,
bývaly plesy baráčnické,
myslivecké,
konaly
se
bály hasičské, rybářské
a zábavy masopustní či
pouťové, posvícenské, dříve
také josefské a kateřinské,
v
dobách
existence
organizací Národní Fronty
dále plesy školské, resp.
přátel školy, zdravotníků
nebo jinak Červeného kříže,
mládežníků pod hlavičkou
ČSM, v době novější
přibyl i ples podnikatelský,
například, možná ještě jiné,
ani nevím.
Z tradice, a to díky
jenom
choceradským
u

mládežníkům pod hlavičkou Nezávislých,
kteří již před časem obnovili zvyky starých
časů, zůstaly nám máje s tanci české besedy
a zábavou v duchu májové veselice a
maškarní v duchu vzpomínaných šibřinek.
Ve snaze navázat na ty časy a nabídnout
občanům ples další uspořádal 29. ledna
hotel Ostende pod záštitou OÚ zábavu
sousedskou. Styl či ráz, jak se kdysi

Skupina „charleston“ na maškarním

říkávalo, tentokráte „kdo donese domácí
občerstvení“, má zlevněný vstup, přilákal
celkem asi kopu sousedů. I když sál ve
švech nepraskal, přiměřená výzdoba, dobrá
hudba, vtipné vsuvky soutěžení a vzájemné
pohoštění přítomné jistě pobavily tak,
že litovat nemuseli. Ostende se otevírá
zábavě jak za starých časů, za což je třeba
poděkovat novému majiteli i provozovateli.
A hlavní díky Janu a Lence
Krejcárkovým za pečlivou
přípravu a organizaci. Za rok
zase, snad ve větším počtu.
Podobně, ani tradiční
maškarní dne 12. března
nepřilákalo do sokolovny lidí
o mnoho více. Ale masky
byly, hudba byla, stejná jako
při sousedské, a i když opět
méně než je kapacita, všichni
se snad pobavili, takže díky
Apfel Company a Martinu
Dřízhalovi. Snad jen pro
příště tombola a vyhlášení
masky plesu hodí se spíš
k půlnoci nežli až k odchodu.
Ivo Kořínek
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Na posezení u táboráku, které bylo
původně plánováno na mezi u kříže,
neměl v tom vichru chuť nikdo.
A tak se buřty pekly na grilu
u hasičárny a větrem ošlehaní
účastníci brigády se rádi aspoň
na chvíli posadili s občerstvením
dovnitř. Nakonec došlo i na
slíbenou lesní hru pro děti. Děti
si ji užily o to více, že unavené a
hlavně vymrzlé rodiče nechaly
v hasičárně a připravenou trasu v
lese s přírodními úkoly si prošly
samy.
Těžko si představit, že by tato akce
vůbec mohla proběhnout, nebýt
toho, že se jí s takovou energií a
ochotou ujali samechovští hasiči.
Sobotnímu odpoledni předcházelo
mnoho hodin příprav, a to z valné
části právě dobrovolné práce
hasičů. Oni vyčistili úvoz od šípků,
aby vůbec bylo možno stromky
sázet, zkulturnili prostor kolem
kříže, připravili betonovou patku
pro osazení nového kříže, zalili
jámy, přichystali vše na posezení
…. Takže veliké DÍKY patří vám
všem samechovským hasičům. A
samozřejmě velice děkujeme všem
dobrovolníkům, kteří sázeli, uklízeli,
zkrátka přiložili ruce ke společnému
dílu, nejen v Samechově, ale třeba i
sami v okolí svých domovů. DÍKY
a za rok snad zase v hojném počtu.
Věříme, že všichni, kdo se na
sázení stromků podíleli, se občas
přijdou na „své“ lípy či javory
podívat a že se nám stromky
ujmou, aby ještě mnoha budoucím
generacím dělaly radost.
		
Klára Růžičková

Úvozová cesta ze Samechova
k bývalé hájovně Vestec toho
pamatuje za dobu své existence jistě
mnoho a sama také v běhu let měnila
svou tvář. Sedláci a chalupníci ji
hloubili svými povozy, chodívala tu
procesí věřících k dřevěnému kříži
v poli a dále k rozcestí „U obrázku“.
Dnes se tudy už nechodí za svatými
obrázky, ale krásně je tu stále a
věříme, že bude i krásněji.
V sobotu 9. dubna se starý úvoz
stal dějištěm nevšední události.
Právě u starého kříže se sešli
dobrovolníci
ze
Samechova,
Chocerad i dalších částí obce, aby
společně zasadili nové stromy podél
cesty. Přes počáteční mírný zmatek
byly stromky díky vysokému počtu
účastníků zasazeny doslova „v cuku
letu“. I přes to, že silný studený vítr
dost znepříjemňoval práci a pobyt
zde.
Pak zbývalo ještě zasadit do
připravené patky nový dřevěný
kříž, který s velkým citem zhotovil
pan Ivo Procházka ze Samechova.
DĚKUJEME! Úkolu se chopili
tentokrát sami hasiči. Poté, co
byl nový kříž vztyčen a starý kříž
sešlý věkem sejmut, větší část
dobrovolníků odešla do Samechova,
kde se pustili do úklidu velké černé
skládky v bývalém lomu na okraji
vsi., v místě zvaném „Ve skále“.
Alespoň povrchově byla skládka
zlikvidována, během hodiny se
vysbíraly 2 ! kontejnery odpadků.
Hodně smetí také posbíraly
skupinky dobrovolníků podél cest.

HASIČSKÁ ZABÍJAČKA
Co by to bylo za ves, kdyby v ní
neproběhla alespoň jedna staročeská
zabíjačka, řekli jsme si.



Nápad se ujal, a tak jsme 3.března v
Samechově vítali blížící se jaro namísto
masopustním průvodem pravou zabíjačkou
v hasičské režii. Prostory hasičské zbrojnice
i náves před ní poskytly po menších
úpravách ideální podmínky pro
takovou akci. Každý přinesl, co
měl doma. Hrnce, vál, pařák,
nebo třeba speciální míchadlo
na polívku. A protože jsme měli
šikovného řezníka - děkujeme,
Jardo, a ten měl šikovné
pomocníky, výsledek byl nad
očekávání. Smyslem akce bylo
dobře se najíst a pobavit. Mezi
kamarády, sousedy jsme všichni
strávili pěkný, prosluněný den.
Produkty šly na dračku a kdyby

jich bylo jednou tak víc, snědly by se taky.
K
pravé
zabíjačce
patří i dobré
pití. I toho
byl dostatek.
A zbylo i na
ty, kteří pro
samou práci
připíjeli na
zdar zabíjačky až pozdě k večeru.
Největší odměnou pro organizátory byla
slova pochvaly od spokojených účastníků.
Já osobně hodnotím akci jako další zdařilé
pojítko dobrých vztahů ve vsi. Myslím, že
letos to nebylo naposledy…
Martin Kůrka, starosta SDH Samechov
u

DEN ZEMĚ
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SČÍTÁNÍ
OBYVATELSTVA
z pohledu historie

Asi jediný a nejstarší záznam o počtu
obyvatel v Choceradech se váže k majiteli,
tehdy ještě jen Hrádku, Jaroslavu ze
Šelenberka. Ten jej koupil v roce 1525 a
nechal sečíst poddané, podléhající placení
daní. Těch bylo tehdy v Choceradech 14,
kromě rychtáře, který neplatil, 1 mlynář,
2 krčmáři, 9 sedláků, 2 rybáři a 1 poustka.
K nejstaršímu záznamu, již sčítání, v
Choceradech uvádí prof. Kamelský údaj
z roku 1843, podle něhož má katastrální
obec Chocerady (bez Komorního Hrádku)
546 obyvatel v 85 číslech (domů), což
představuje jednoho obyvatele na 1 ¼ ha,
neboť obec měla tehdy rozlohu 674 ha,
a cca 6 ½ obyvatele na 1 dům. Při prvním
periodickém sčítání z roku 1869 lze z
archivu ČSÚ vyčíst údaj o stavu obyvatel v
Choceradech 706, na Komorním Hrádku
98, v Samechově 200, ve Vestci 197 a ve
Vlkovci 245. Celkem tedy 1446. Tento stav
pak klesal až na výši 1150 v roce 1910, aby
potom opět stoupal až k počtu viz dále.
Nejstarší známé sčítání bylo uskutečněno
Babyloňany v roce 3800 př. n. l., a již tehdy
nešlo jen o obyvatelstvo, ale též o zvířectvo,
ba i domácí produkty. Jedno z nejstarších doložených sčítání proběhlo v letech 500499 př. n. l. v armádě Perské říše, v tomto
případě za účelem přidělení pozemků
a placení daní. Podobně tomu bylo i ve
starověkém Římě. Nejstarší – dochovaný
soupis obyvatelstva pochází z Číny z roku 2
n. l. Ze středověku je známé sčítání nařízené
Vilémem I. Dobyvatelem z roku 1086,
které sledovalo též zdaňování půdy. Naproti
tomu sčítání v křižáckém Jeruzalémském
království bylo motivováno zjištěním stavu
počtu mužů a množství peněz proti možné
invazi zvenčí.
Na území Čech a Moravy jsou známy berní
rejstříky a seznamy poddaných ze 14. až 17.
století, znaky sčítání obyvatelstva mělo však
až tzv. solní sčítání z r. 1702. Pravidelné sčítání
bylo stanoveno až reskriptem vydaným
Marií Terezií z r. 1753, na jehož základě byl
proveden první konskript (soupis) v roce
1754. V roce 1770 vydala císařovna patent
nařizující provádění soupisu lidu, tažného
dobytka a domů v českých zemích a zemích
dolnorakouských a dědičných. Mezníkem ve
sčítání v Rakousko-Uhersku byl rok 1869,
kdy došlo k prvnímu - modernímu sčítání
lidu definujícímu podrobné znaky zjišťované
u obyvatelstva a byl stanoven pravidelný
kalendář sčítání do budoucnosti. Ten byl
dodržován a v pravidelných 10-tiletých
intervalech s výjimkou roku 1940 existuje
dodnes.
Převzato z Wikipedie

u

V roce 1890 žilo v Choceradech v 97
číslech popisných 609 obyvatel. Na přelomu
století, v roce 1900 obývalo 100 č.p. 709
obyvatel. Samotný velkostatek Komorní
Hrádek čítal v tomto roce ve 12 č.p. 91
obyvatel, na panství o rozloze 4 457 ha, z
toho přibližně
3500 ha lesů a 848 ha polností. Záznamy o
10 roků později uvádějí, že v obci Chocerady
včetně Komorního Hrádku je sečteno 112
domů, v nichž kromě 6 neobydlených žije
148 rodin s počtem 557 obyvatel, z toho
268 mužů a 269 žen. Sečteno bylo tehdy i
vyznání k víře, přičemž na 551 katolíků
připadal (pouze) 1 evangelík. Ze součtu
zvířat vyšlo 36 koní, 228 ks skotu, 49 koz,
79 vepřů, 18 úlů, 1138 slepic, 119 husí a 24
kachen.
Při prvním republikovém sčítání bylo
v roce 1921 sečteno 134 domů se 658
obyvateli v poměru 232 mužů ku 269 žen,
z toho co se týká dětí 79 hochů a 78 děvčat.
Zaměstnáním se dělilo obyvatelstvo na 165
domácích a polních hospodářů, 29 rolníků,
118 dělníků, 102 řemeslníků, 23 úředníků,
22 zaměstnanců a dle národnosti 651 Čechů,
4 Němci, 2 židé a 1 Francouz. Náboženského
vyznání bylo tehdy 606 římských katolíků, 13
při církvi československé, 9 českobratrských
a 23 bez vyznání. Při zvláštním sčítání zvířat
z roku 1925 bylo zjištěno 34 koní, 214 ks
skotu, 100 koz, 91 vepřů, 1383 ks drůbeže,
z toho 1218 slepic a 73 kohoutů, 70 husí, 15
perliček, 6 kachen a 1 krocan.
V roce 1930 je vedeno po sčítání v
Choceradech 168 domů, 2 vagony, 2 boudy
a 1 dům bez čísla, celkem se 638 obyvateli.
Neobydlených domů je 29. Z celkového
počtu 676 obyvatel včetně Komorního
Hrádku je 71 starších 60 let a 246 obyvatel
uvádí rodiště Chocerady, tedy každý třetí
rodákem. O roku 1940 již zmínka padla a je
zřejmé, proč sčítání neproběhlo.
Kupodivu není ale ani záznam k roku 1950.
Z pramenů ČSÚ se ale dovídáme, že 5 roků
po II. světové válce měly Chocerady 719
obyvatel a Komorní Hrádek 160. Tehdy ještě
samostatné obce měly obyvatel: Samechov
217, Vestec 83 a Vlkovec 247. V roce 1961
údaj v kronice též chybí, záznam tohoto
stavu je uveden až v roce 1967 převzatý
z okresní Statistické ročenky. Obec měla
tehdy celkem 1425 obyvatel včetně osad,
připojených k Choceradům právě v roce
1960. Samotná obec Chocerady měla 693
obyvatel, na Komorním Hrádku žilo 129,
v Samechově 216, ve Vestci 89 a ve Vlkovci
298 obyvatel. Celkový počet domů ve všech
osadách čítal 331, což je stav srovnatelný
se současným stavem domů dnes jen v
Choceradech.

V roce 1970 žilo v Choceradech a na
Komorním Hrádku 713, ve Vlkovci 267, v
Samechově 183, a ve Vestci 76, což sečteno
představujeje 1239 obyvatel. O 10 let později
žilo ve svazku obce s osadami celkem 1112
občanů. K roku 1990 zaznamenáváme
pokles na celkový stav 938 trvale žijících.
Na přelomu tisíciletí vystoupal počet na
celkových 1020 a k 1.1. letošního roku
evidujeme celkem 1189 obyvatel, přičemž
v samotných Choceradech žije 768 trvale
přihlášených.
Srovnáme-li údaj z roku 1950, kdy měl
dnešní svazek obce v nové době včetně
osad obyvatel nejvíce, tj. 1425 celkem, a
vezmeme-li v úvahu, jakým tempem se
během poválečných let, zvláště posledních
několika desetiletí rozvinula výstavba domů
nejen v Choceradech, vychází nám čistě
demograficky, jaký musel být naproti tomu
někdejší odliv obyvatelstva ze vsi do měst, i
přes pokles porodnosti. Každý třetí! Zatímco
o století dříve každý pátý, při tehdy ještě
porodnosti mnohem vyšší. A ze srovnání
aktuálního nám opět demograficky vychází,
že na jedno č.p. jsou dva lidé.
Sčítat psy a kočky nebudeme, psi až na
výjimky jsou evidováni a koček bychom
se asi nedopočítali. Skotu a prasat na vsi
pravda ubylo, jsou tu však a dále existují,
vidět lze však více ovcí, tu a tam i nějakou
tu kozu. Kůň je ale vzácný, a když už, tak ne
tažný, ten jen zřídka či spíš pak pro okrasu.
Tak snad ještě jen nějaký ten králík a několik
těch slepic, to obrazně.
Přibylo však aut, evidovaných a odstavených
vraků, přibylo televizorů, lednic, mrazáků a
praček, i do roklí a příkopů, videopřehrávačů,
satelitů, počítačů a mobilních telefonů. A to
též a jistě nepočitatelně. Změny v oblasti
profesí a ve vyznání k víře či politické
orientaci, budou bezesporu ještě výraznější.
A ještě jeden údaj - k chatám či objektům
k rekreaci: těch je v našem katastru přes
šest stovek, což je více, nežli počet čísel
popisných, jichž je pro toto srovnání pouze
557. Nu, co naplat, chataři a chalupáři ves
přečíslili.
Sčítání nejsou jen čísla, je to nutnost
pro budoucnost společnosti, jak už psáno a
historicky dáno. Je to statistika, která jak v
té dávné , tak v moderní společnosti musí
být. Prostě byla, je a bude - statistika a stav
společnosti, které se přenášejí následně
do všech sfér života nás obyvatel (a snad i
zvířat), ať už chceme či nikoliv.
Uvidíme, a dovíme se, kolik nás je a kolik
čeho je, až se sečteme a přiznáme, co máme.
Až se vyhodnotí sčítání, to letošní.
Ivo Kořínek



Choceradský zpravodaj

PES JAKO
VYCHOVANÝ
SPOLEČNÍK

tam se kdykoliv můžete na mne obrátit a
problém s vaším psem se pokusíme vyřešit.
Naše skupina HAČMOR se věnuje výcviku

Pokud máme, nebo si plánujeme pořídit
psa, měli bychom zhodnotit, zda je vůbec
pro nás vhodný. Měli bychom si uvědomit,
že plně přebíráme zodpovědnost za jeho
život, za jeho zdraví a jeho výchovu. I
výběr plemene by měl odpovídat našim
potřebám, případně našim aktivitám, a
nebo naší lenosti. Dále si musíme uvědomit,
že zhruba 15 let jeho života budeme
investovat čas, peníze a své pohodlí. Pořídit
si psa, na kterého nebudeme mít čas, je

Věty o tom, že máme špatný plot a on
stejně uteče, nesvědčí o vysoké inteligenci
majitele. To samé platí o větách, že přece náš
pes ještě nikoho nekousl,
a pak se divíme, proč to
udělal. Další nešvar je: „On
mne doma poslechne, ale
venku ne“. Často slýcháme
od majitelů. Před lety
jsme potkali pána, který
na nás volal, abychom
utíkali pryč, protože jeho
pes se rve. Dost dobře
nešlo poslechnout, jeho
volně pobíhající pitbul
se už řítil na naše feny.

špatně. Ačkoli z hlediska zákona je pes
považován za věc, veškerou zodpovědnost
za škody jím způsobené nese majitel.
Vypustit ho večer do Chocerad, aby si
někde zajistil jídlo, je nezodpovědné a
někdy velmi nebezpečné. Když pes zajišťuje
ostrahu objektu, musíme mít dobré
oplocení, vhodný kotec, péči a krmení.
Jinak si pořiďte alarm, nejí, nevylučuje,
nepotřebuje veterináře a je levnější. Při
venčení a vycházkách bezprizorní a
neposlušný pes je přinejlepším obtěžující.

Naštěstí háraly, a
tak se útok nekonal.
Můj starý ovčák byl
za poslední roky
dvakrát napadnutý
v o l n ě
pobíhajícím
brazilským
filou.
Případ řešil OÚ. Do
třetice mi nedávno
zákaznice
líčila,
jak jejího bišonka,
vedeného
na
vodítku, napadli v
lese dva lovečtí psi.
Majitel prý prohlásil, že je lesa pán a jeho
psi si mohou dělat, co chtějí. Tak takhle
tedy ne!
V loňském roce jsem iniciovala vznik
zájmové skupiny HAČMOR – výcvik psů.
Každý, kdo má zájem, se může připojit a
naučit se chápat svého psa a tím snadněji
ho vycvičit. Zájemcům o tuto problematiku
doporučuji
stránky
www.hacmor.cz,
rubrika - Odborné články. Najdete tam
mnoho užitečných rad o jednání a chování
psa. Můj obchod s krmivy asi všichni znáte,

psů v terénu, což právě je ten správný
přístup, kdy majitel psa i pes sám pracují
metodou odkoukávání v kolektivu. Je to
stará metoda výcviku psa vhledem, starší
se správným chováním jsou mladším,
nezkušeným vzorem. Pohybujeme se
v terénu v obci, aby se psi naučili zvládat
různé situace za běžného provozu. Možná
jste nás už potkali, skupinu ukázněných
pejsků jdoucích vzorně u nohy na
vodítku. Ve skupině různých plemen
se setkáte s pražským krysaříkem nebo
boloňským psíkem, cvičit se dá každé
plemeno. Například i kříženci mohou být
poslušnými pejsky a dělat svému majiteli
radost.
Z letité zkušenosti mohu říci, že psi
chápou mnohem rychleji, než jejich
majitelé. Dopřejte si psa, který bude
okolím obdivovaný pro svou poslušnost, a
i vy získáte na své image. Když my pejskaři
budeme ohleduplní, bude nás mít okolí
rádo. Žijte v souladu s potřebami svého psa
a zjistíte, že váš život bude daleko bohatší.
Proto ho přece máte.

V době psaní řádků se zmínkou
k malíři Fr. Xaveru Naskemu a jeho
manželce, Růženě Naskové, jsem neměl
tušení, v jakém vztahu mohla být tato
žena, někdejší tolik známá divadelní a
filmová národní herečka k Choceradům.
V jejím životopisném díle „Jak šel
život“, o jehož existenci jsem věděl,
přiznám, ale nečetl, a které se mi dostalo



shodou jiných okolností nedávno do
rukou, se v úvodu zmiňuje autorka ve
vzpomínce o své matce jako o „bosé
holčičce Josefce Bučinové z Chocerad“.
Jelikož jiné Chocerady neznám(e),
můžeme směle, či spíše hrdě zařadit
herečku Nask(e)ovou mezi bezpochyby
atraktivní postavy, které zůstávají v
těsném spojení k Choceradům.
I když alespoň pro tuto chvíli nemám
ponětí, ze které rodiny či kterého stavení
Josefka vzešla, přeci mě toto zjištění
upoutalo a rád se tímto o tento poznatek

s choceradskou veřejností dělím.
A děkuji archivářce zámku Komorní
Hrádek paní Ivaně Stoupové za víceméně
náhodný, ale milý dárek v podobě oné
knihy a stejně tak paní Vlastě Drožové,
která mě na tento fakt jako pozorná
čtenářka Choceradského zpravodaje
záhy po jeho zveřejnění upozornila.
Krásný
střípek
do
mozaiky
pozapomenutých postav a jistě důvodný
doplněk do galerie osobností vázaných k
„našim“ Choceradům.
Ivo Kořínek
u

OHLÉDNUTÍ
K NASKEOVÝM

Eva Slivanská
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KRAJINA NA PRODEJ ?!
Smutná zpráva pro všechny, kdo mají
rádi naši malebnou krajinu: Skladovacích
areálů patrně stále není dost, a tak s velkou
pravděpodobností začnou hyzdit i naše
blízké okolí. Díky tomu, že obec Ostředek
ve svém územním plánu schválila
mnohahektarovou komerční zónu podél
dálnice, jsou v současné době v různých
fázích projednávání 4! záměry skladovacích
areálů, dva v sousedství již existujícího
výrobního areálu firmy Wavex a dva v
prostoru mezi starou silnicí Ostředek –

Bělčice, státní silnicí II/110 a dálnicí až k
čerpací stanici nad Bělčicemi.
Uvedené záměry procházejí složitým
procesem posuzování a projednávání
s orgány státní správy. Ovšem pokud jsou
v souladu se schváleným územním plánem,
který tento typ výstavby připouští a v němž
nebyly stanoveny přísnější regulativy využití

PAMÁTKY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
Před časem se rozběhl na území
posázavských obcí zajímavý projekt, jehož
cílem je zmapování všech existujících
drobných památek v sídlech i v krajině.
Jedná se zejména o sakrální stavby, ale také
o přírodní a technické památky. Databáze
těchto památek vzniklá na podkladě
mapování by měla sloužit nejen jednotlivým
obcím a památkové péči, ale též široké
veřejnosti.
Všichni si asi vybavíme nějaký ten
křížek, památník či kapličku v místě, kde
žijeme, ale o tom, co se skrývá „za humny“
našich vsí, mnohdy víme jen málo. A přece
jsou to památky, které mají své příběhy, a
byla by škoda, kdyby zanikly a zapomnělo se
na ně. Proto také projekt s názvem „Kulturní
dědictví Posázaví a Rakovnicka“ vznikl:
abychom věděli, co máme a dokázali toto
dědictví uchovat. Na projektu spolupracují
společnosti Posázaví o.p.s. a Rakovnicko
o.p.s. – každá na svém území – za pomoci
u

území (např. přípustná rozloha zastavěných
ploch, objem staveb apod.), není příliš
reálná možnost jejich úplného zamítnutí.
I přesto, že ovlivnění krajinného rázu je
značné a jedná se prakticky o výstavbu ve
volné krajině.
Celý plánovaný komplex se nachází
na návrší a je viditelný z velmi
vzdálených míst. Zejména areál
Logistics park D1 na vršku Tupého
vrchu a navazující areál D1 E34
představují velmi citelný zásah do
dosud harmonického prostředí a
vyžadují značný zábor zemědělské
půdy. Celých 8 ha by zabíraly
jen haly obou firem nepočítaje
ostatní zpevněné plochy
pro parkování kamionů
a komunikace. Haly tak
velkých rozměrů (v případě Logistics
park mají jednotlivé haly rozlohu
od 0,6 do 1,1 ha) jsou v naší krajině
lesů, luk, polí a malých sídel doslova
ránou! Počty parkovacích stání
v řádu stovek míst vyvolávají celkem
oprávněné obavy z prudkého nárůstu
dopravního ruchu v širokém okolí.
Nikdo nezaručí, že kamiony budou
jezdit pouze po dálnici, a vozidla do 3 t se
mohou pohybovat dle potřeby prakticky
kamkoliv, po silnici Sázava - Benešov, i přes
naše Chocerady.
Orgány státní správy i občanská sdružení
tlačí svými stanovisky a připomínkami
firmy k lepšímu provedení a minimalizaci
dopadů na životní prostředí. Stavby by měly

být např. na základě těchto požadavků co
nejvíce zapuštěny do terénu a kryty zelení,
projektanti musí zodpovědněji vyřešit
problém výrazně zrychleného odtoku
srážkové vody, ke kterému zastavěním tak
velkých ploch nezbytně dojde. Pokud by
nebyly vybudovány dostatečně kapacitní

obcí, kronikářů a pamětníků.
Databáze drobných památek je již nyní
volně přístupná veřejnosti na webových
stránkách http://leaderposazavi.com. (Stopy
v krajině Posázaví – Poznávání). Stala se
součástí celkového přehledu památek naší
krajiny, najdete tu tedy i hrady, zámky,
kostely, přírodní rezervace, památné stromy
atd. Tvůrci databáze drobných památek
počítají s dalším doplňováním informací,
zejména právě od pamětníků. Jejich pomoc
je často nenahraditelná. Pokud kroniky a
jiné
písemné
prameny mlčí,
jen oni mohou
doplnit strohé
informace
o
místě a stavu
památky něčím
zajímavým,
např. kdo a
proč vystavěl
kapličku, kříž
u cesty, jaký

příběh se k nim váže... . Pokud byste mohli
a chtěli pomoci tomuto projektu, prosíme,
sdělte nám své vzpomínky na památky,
které znáte ze svého okolí. Kontakt: OÚ
– místostarosta a kronikář obce ing. Ivo
Kořínek – tel. 317 763 513 a 723 491 722.
Závěrem uvádíme seznam objektů na území
naší obce zařazených do databáze:
Chocerady:
kaple 14-ti pomocníků (u silnice na K.
Hrádek), křížek (tzv. morový), pomník
padlým, socha sv. J. Nepomuckého
Komorní Hrádek:
kaple Loreta, výklenková kaplička (ve staré
lipové aleji směr Bělčice)
Vestec:
zvonička, pomník padlým
Vlkovec:
zvonička a kříž, křížek u cesty směr Leština,
křížek u cesty směr Hajčice
Samechov: zvonička a kříž na návsi, dřevěný
kříž u polní cesty k bývalé hájovně

Pohled na Tupý vrch od Teplýšovic
retenční nádrže, v případě vydatného a
déletrvajícího deště by to mohlo znamenat
např. i ohrožení choceradské Malé Strany
povodní. I přes všechna vylepšení faktem
zůstává, že nejlepší by byla nulová varianta,
tedy žádná výstavba podobného charakteru.
Je opravdu smutné a alarmující, s jakou
lehkostí současná společnost mrhá
zemědělskou půdou. Půda pro mnoho lidí
dnes bohužel nepředstavuje hodnotu sama
o sobě, ale teprve při změně ve stavební
pozemek, kdy je možno ji náležitě zpeněžit.
A tak ztrácíme nejen krajinu, ale i bohatství,
kterého si naši moudřejší předkové vážili
jako nejcennějšího.		
Klára Růžičková

Klára Růžičková
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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

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou
užitkovost
trasa č.19 Netvořice

začátek 18.června do 9. července
celkem 20 vyuč.hodin
vyučování vždy v sobotu od 9.30 do 12.30
cena 3 200,www.vikendovekurzyanglictiny.cz

Kuřice černé, červené /těsně před začátkem snášky/

stáří : 18 týd. cena 130,- Kč

stáří: 14 - 18 týd. cena: 130 - 150,- Kč
stáří: 1 - 3 týd. 60 - 80,- Kč
stáří: 1 - 3 týd. 90 - 110,- Kč
stáří: 1 - 3 týd. 130 - 150,- Kč
stáří: 1 - 3 týd. 130 - 150,- Kč
stáří: 6 - 8 týd. 250 - 290,- Kč

Prodej 27.9.2011 stáří:
Kuřice černé, červené

otevírá

Interaktivní výuka se sluchátky a prací na PC
včetně konverzace s rodilým mluvčím

AKCE!!!!!

Kuřice černé, červené		
Kačeny pekingské / bílé brojlerové/
Kačeny barbarie /husokačeny/
Husy / bílé/		
Husy /landeské/
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/

V CHOCERADECH
letní sobotní kurzy angličtiny

11,30h Netvořice /u OÚ/
12,00h Týnec n. Sáz. /parkoviště před MěÚ/
13,00h Jílové u Prahy /na náměstí/
13,30h Kamenný Přívoz /před Poštou/
14,30h Kostelec u Křížku /parkoviště u
prodejny/
15,00h Velké Popovice /parkoviště naproti
Kozlovce-bar/
16,00h Pyšely /u Sokolovny/
16,30h Poříčí n. Sáz. /na návsi/
17,00h Chocerady /před kostelem/
Prodej 4.5.2011

JAZYKOVÁ LABORATOŘ

stáří: 14 - 18 týd. cena: 130 - 150,- Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o.,Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331,
po-pá 8-15h!
gallusextra@centrum.cz

přihlášky
na email: j.lightburn@seznam.cz
nebo na telefon: 775 614 778, 317 704 532
(max.6 posluchačů)

PROVEDU

SVÁŘEČSKÉ ZÁMEČNICKÉ
PRÁCE
Lubomír Mlčoušek
Tel. 725 506 400
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