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OPRAVDU PŘÍJEMNÉ
NEDĚLNÍ ODPOLEDNE
Je nedělní slunečné odpoledne.
Rtuť teploměru šplhá ke třicítce a horký
vzduch příjemně ochlazuje mírný vítr.
Po celotýdenním shonu ideální možnost
si sednout na zahrádku pod slunečník
a relaxovat. Idylka však netrvá dlouho.
Zhruba ve tři hodiny odpoledne začíná u
dvou rodinných domů s jasně červenou
fasádou diskotéka. Nebo je to jen nějaká
oslava? To nikdo neví. Je ale fakt, že hudba
z reproduktorů, které jsou natočeny
na bytovky na Komorním Hrádku, se
nedá přeslechnout. Každé slovo právě
pouštěných skladeb je srozumitelně slyšet.
Jen pro zajímavost. Nejbližší bytovka je od
zdroje hudby vzdálená téměř 160 metrů.
Napadne vás řešení. Seberu se a půjdu
ze zahrádky relaxovat domů. Tím si ale
nepomůžu. Jsem doma v obýváku a hudba
je slyšet stejně jako venku. Zavřu okna.

K problematice
hlučných činností v
nevhodnou denní dobu
Je skutečností, že obec Chocerady nikdy
v historii neměla a ani v současnosti nemá
žádný právní předpis, který by podrobně
upravoval
podmínky
provozování
hlučných činností (ať již jde o poslech
reprodukované hudby či užívání zařízení a
přístrojů způsobujících hluk). Stejně tak je
pravdou, že právní předpisy dávají možnost
městům a obcím takovouto regulaci na
svém území zavést.
V minulosti byla možnost úpravy
regulace
hlučných
činností
na
choceradském obecním zastupitelstvu
opakovaně diskutována. To však vždy
takovouto regulaci odmítlo. Důvodů pro
tento postup je hned několik.
Předně tuto otázku upravuje již
občanský zákoník, podle jehož § 127
nesmí nikdo nad míru přiměřenou
poměrům obtěžovat své sousedy hlukem.
Je tedy v prvé řadě věcí toho, kdo se cítí

Při dané venkovní teplotě to ale znamená
se udusit vedrem. Takže dál sedím na
zahrádce a věřím, že hudba brzy utichne.
Chyba lávky, jak se říká. Hudba
s přestávkami zní až do osmé hodiny
večerní. A aby toho nebylo málo, kolem
čtvrté hodiny se přímo u bytovek rozezní
motor sekačky. Samozřejmě si vážím
každého, kdo poseká alespoň kousek
trávníku u bytovek. Musí to být ale vždy
v neděli?
Možná vás napadne, že je možné
hlučné činnosti regulovat. Ano, je to možné.
Na posledním jednání zastupitelstva
obce byla tato záležitost diskutována.
Většina členů zastupitelstva však odmítla
návrh, aby byla přijata vyhláška o regulaci
hlučných činností. Možná někdo namítne,
že vyhláškou a represí se nedá vše řešit.
Možná. Ale každý by věděl, co si může
dovolit a co ne. Nebo snad zná někdo jiné
řešení? Rád bych ho znal také, abych mohl,
a nejen já, trávit klidnou neděli.
Komorní Hrádek, 17.července 2011
Jan Herbst
být hlukem obtěžován, aby informoval
původce hluku (souseda) o této skutečnosti
a požádal ho, aby od nadměrného hlučení
ihned upustil. V krajním případě je možno
souseda navštívit i za asistence policie. A
to i bez zvláštní úpravy obecně závaznou
vyhláškou.
I v případě, že by tato otázka byla
obecní vyhláškou regulována, je její efekt
minimálně sporný. V okamžiku, kdy už
vás někdo ruší hlasitým posloucháním
hudby nebo jinou nepřiměřeně hlučnou
činností, je vaším zájmem, aby s takovým
rušením přestal ihned a ne, aby se tato
skutečnost s odstupem několika dní či
týdnů projednávala na obecním úřadě či
před přestupkovou komisí. Za situace, kdy
v Choceradech nemáme obecní policii,
je i praktickým problémem, kdo by měl
porušování regulace např. o víkendech
kontrolovat.
Činností, které by bylo možno obecně
závaznými vyhláškami upravit, regulovat,
zakázat, je celá řada. Cílem obecního
úřadu by však nemělo být a není zavalit
nás stohem regulujících právních předpisů
a pak jen kontrolovat, zakazovat a ukládat
pokuty.

Kulturní a společenské
akce v září a říjnu
Den otevřených dveří
ŠVS Komorní Hrádek zve všechny
zájemce na Den otevřených dveří
v areálu zámku Komorní Hrádek, který
se uskuteční v sobotu 10. září.
Prohlídky zámku v 9.00, 11.00, 13.00
a 15.00 hod., přehlídky výcviku psů,
vernisáž starých reklamních plakátů a
vystoupení posádkové hudby včetně
cviků se zbraněmi.
Cesta kolem světa
TJ Sokol Chocerady pořádá v sobotu
8. října tradiční akci pro děti v oborském
lese. Start od 14 do 16 hodin na konci
ulice dolní Lipské. Jako v minulých
letech budou připraveny dvě trasy,
„kočárková“ pro nejmenší a náročnější
trasa terénem značená fáborky pro
starší děti.
Posezení pro seniory
Na 14. října 2011 od 15.00 v sále hotelu
Ostende připravuje sociální komise OÚ
pro naše seniory podzimní odpolední
posezení s hudební doprovodem
osvědčené dvojice Honza a Magda.
Zájezd na divadelní představení
V sobotu 22. října pořádá obec pro
občany zájezd do Stavovského divadla
na představení „Kupec benátský“.
Začátek představení je v 19 hodin. Ještě
je k dispozici 5 volných vstupenek, ceny
130,- a 160,- Kč. Pokud máte zájem,
hlaste se urychleně v pokladně OÚ.
Lampiónový průvod
Ve čtvrtek 27. října vezměte své děti
a přijďte se světýlky připomenout si
výročí vzniku naší republiky. Sraz je v 18
hodin u vchodu do ZŠ. Pořádá tradičně
TJ Sokol Chocerady.
Podrobnější informace ke všem akcím
najdete na plakátech.

Choceradský zpravodaj
Prvním krokem v případě, kdy se cítíte

být nepřiměřeně obtěžováni kýmkoliv
a čímkoliv (ne tedy pouze hlukem), by
obecně mělo být okamžité informování
původce, že vykonává činnost, kterou vás
nepřiměřeně obtěžuje. Pokud totiž ten,
kdo takovou činnost vykonává, neví, že
vám jeho počínání vadí, nemá ani důvod
se sám jakkoliv omezovat.
Jsem pevně přesvědčen, že problém
nepřiměřeného nedělního hluku je
spíš otázkou obecné lidské slušnosti
a schopnosti spolu komunikovat,
než problémem, který by musel být
nutně regulován dalším právním
předpisem. Ani sebelépe formulovaná
vyhláška nenahradí a nemůže nahradit
schopnost sousedů bavit se spolu a
umět se domluvit.
Martin Smetana

Kominíci v Choceradech
V souvislosti s novým nařízením vlády
o povinných ročních kontrolách komínů
se na obecní úřad obracelo stále více lidí
s prosbou o radu. Obec Chocerady proto
nabídla majitelům domů a chat na svém
území možnost zprostředkování této
služby. V praxi to znamenalo, že zájemci se
přihlásili na obecním úřadě a ten následně
domluvil s kominictvím jednotlivé dny
kontrol. Protože se přihlásilo na 160
nemovitostí, od počátku bylo zřejmé,
že nebude stačit pouze jediný týden.
Harmonogram kontrol byl vytvořen podle
jednotlivých částí obce a jednotlivých
lokalit tak, aby na sebe nemovitosti logicky
navazovaly. Protože každý komín je jiný,
nebylo možné stanovit vždy přesnou hodinu
příchodu kominíka. Skloubit všechno
tak, aby nedocházelo k větším časovým

prodlevám a komplikacím, se nakonec
ukázalo jako docela slušný oříšek. Zejména
pak proto, že někteří zájemci nebrali
kontrolu komína jako službu, kterou si
objednali, ale spíše jako „rozmar obecního
úřadu“. Proto děkujeme všem, kdo měli
v této věci pochopení a ke kominíkům se
chovali slušně. I přesto se nakonec kontroly
zvládly v celé obci dokončit během 14 dnů.
Kominictví Kříž Votice vyšlo občanům
maximálně vstříc a kontroly probíhaly i
během víkendů a dokonce i v červencové
státní svátky. Podle výsledků lze říci, že stav
komínů v Choceradech je v průměru dobrý.
Na odstranění případných nedostatků mají
majitelé stanovenou přiměřenou lhůtu.
S jejich odstraněním by se však nemělo
otálet až do příštího roku, kontroly nás
totiž čekají za rok znovu.
Martin Kůrka
hospodářská správa a investice

Zájezd Lysá nad Labem
Významná životní jubilea
červenec, srpen 2011
Se souhlasem jubilantů uvádíme významná životní výročí
našich spoluobčanů
červenec
Vratislav Dráb 75 let
Anna Svobodová 70 let
Anna Skálová 90 let
Drahomíra Červená 65 let

Dne 16. 6. 2011 uspořádal Obecní úřad Chocerady pro seniory
zájezd na výstaviště do Lysé nad Labem. Prolínaly se zde tématické
okruhy zaměřené na seniory.
Na výstavě „Senior – Handicap: aktivní život“ jsme si
mohli prohlédnout nabídku pomůcek a služeb pro různé druhy
handicapů, prezentovala se zde zařízení sociální péče. Našli se tu i
vystavovatelé se zbožím nezbytným pro každodenní život.

srpen
Marie Tlamychová 85 let
Antonín Bareš 85 let
Jaroslav Procházka 65 let
Vladimír Kadlec 60 let

Obecní úřad Chocerady

VZPOMÍNKA

V září letošního roku uplyne již celých 25 roků od tragické smrti mých rodičů. Maminka Věnceslava zemřela na místě
nehody dne 9.9. a tatínek Miloslav den poté 10.9. 1986 v nemocnici.

Vzpomíná syn Jaromír s rodinou



Součástí výstavy „Senior - Handicap: aktivní život“ byla
samostatná výstava ze soutěže Šikovné ruce našich seniorů.
Senioři z různých zařízení sociální péče zde vystavovali své
výtvory. V nepřeberném množství exponátů od výrobků ze dřeva,
papíru, přes šaty a šátky z batikovaného hedvábí, bylo skutečně
na co se dívat.
Na Lázeňském veletrhu se prezentovala lázeňská zařízení a
ostatní poskytovatelé léčebné, rehabilitační a relaxační péče.
Největším lákadlem pro naše seniory byla nejspíš Růžová
zahrada – celostátní výstava růží. V nejvyšším patře výstavního
pavilonu v příjemném prostředí doplněném tryskajícími
fontánami byly vkusně naaranžovány stovky kvetoucích růží
nejrůznějších barev a vůní.
K příjemně strávenému dni paradoxně přispěla i celostátní
stávka dopravců. Pro výstaviště strategické nádraží Lysá nad
Labem totiž tento den zelo prázdnotou. Mohli jsme se mezi
stánky na výstavišti pohybovat směrem, který jsme si určili my, a
ne tím, kterým nás většinou pohltí dav.
Vysoká účast seniorů na zájezdu nám dává inspiraci, jakým
směrem by se tématické okruhy našich zájezdů měly ubírat.
Iva Vávrová, sociální komise OÚ
u

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti

Choceradský zpravodaj

ZPRÁVY ZE SLUNÍČKA
Hudební školička Yamaha

V minulém čísle zpravodaje jsme
uveřejnili nabídku hudební školy pro
nejmenší, která by fungovala v prostorách
rodinného centra. Zatím je dost zájemců
o program „První krůčky k hudbě“ (pro
děti od 1,5 do 4 let), ten bude probíhat
určitě. Naopak obě zbývající skupiny
„Robátka“ (pro děti od 4 do 18 měsíců)
a „Rytmické krůčky“ (4 – 6 let) zdaleka
naplněny nejsou. Takže pokud, milé

OBECNÍ LESY
Možná vás při procházce lesem někdy
napadne otázka, zda se v našich obecních
lesích dobře hospodaří, kolik dřeva se
vytěží, je-li les dostatečně chráněn před
kůrovcem …. Pokud vám stav lesa není
lhostejný, budou pro vás možná zajímavé
závěry inspektorů z ČIŽP (České inspekce
životního prostředí), kteří zde v půli května
letošního roku provedli kontrolu.
Naše obec vlastní celkem 197 ha lesů,
z čehož podstatnou část zaujímá Obora. Tu
právě dosti zevrubně prošli lesní odborníci
a svou pozornost zaměřili zejména na
ochranu lesa proti škůdcům, na ochranu
mladých kultur, včasné zalesňování pasek
a těžbu dříví. A výsledek jejich zkoumání?
Hospodaření v obecním lese je podle
inspekce na dobré úrovni, je vedeno
k přírodě šetrným způsobem, přitom
s dobrými výnosy. Žádné vážné nedostatky
kontrola neshledala. Takže vcelku pochvala
pro našeho odborného lesního hospodáře
ing. Pacovského.
Veškerá činnost v lese se stejně jako
jinde řídí lesním hospodářským plánem
(LHP), který se zpracovává vždy na
dobu 10 let. U nás je aktuálně plán na
období let 2005 – 2014. LHP podrobně
specifikuje hospodaření v jednotlivých
porostních skupinách, např. stanovuje
přípustnost a výši těžeb, výchovné zásahy
v mladých porostech. Pro výše uvedené
desetileté období připouští náš lesní plán
maximální celkovou výši těžby 17817 m3
dřeva. V letech 2005 – 2010 dosáhla těžba
zhruba 40% povolené výše, z toho největší
část – asi ¾ - tvořila tzv. těžba nahodilá,
hlavně po větrných polomech (v lednu
2007 orkán Kyrill a v březnu 2008 vichřice
Emma) a stromy napadené kůrovcem.
Vzhledem k časové náročnosti zpracování
u

maminky, máte zájem o kterýkoliv
z těchto kurzů, hlaste se urychleně na
těchto tel. číslech: 775 317 005 – Zuzana
Nyklová nebo 728 467 652 Martina
Kamelská. První hodina se uskuteční
v pondělí 19. září v rodinném centru a
můžete ji navštívit nezávazně. Zatím
je časový rozvrh jednotlivých skupin
stanoven takto : 9.00 Robátka, 10.00
První krůčky k hudbě, 11.00 Rytmické
kroky. Podle zájmu a počtu přihlášených
bude rozvrh případně upraven. Cena
kurzu za pololetí (16 lekcí) je 1300,-Kč

kalamit zůstaly trochu pozadu výchovné
zásahy v mladých porostech - prořezávky
a probírky, kterým nyní bude věnována
zvýšená pozornost.
Inspekce kontrolovala paseky a
konstatovala, že všechny vzniklé holiny jsou
zalesňovány včas (zákonná lhůta je 2 roky).
Neprovádí se větší holoseče (podle zákona
nesmí úmyslná mýtní těžba překročit 1 ha).
Zalesňování je, co se týče uplatnění listnáčů,
na velmi dobré úrovni. To zaznamená
ostatně určitě i laik procházející Oborou.
Náš les rozhodně není a nebude smrkovou
monokulturou. Povinnost vysazovat při
zalesňování určitý minimální podíl tzv.
melioračních a zpevňujících dřevin, tedy
právě oněch listnáčů a také jedlí, je dána
lesním zákonem a jeho vyhláškou. Tvorba
smíšených porostů je velmi žádoucí pro
zajištění stability lesa, udržení úrodnosti
lesní půdy a jako obecná prevence proti
škodám, ať už způsobeným přírodními
živly či škůdci. I když pro mnohé vlastníky
lesů je víceméně nepopulární, protože přeci

jen smrková monokultura jako továrna
na dřevo je nejpohodlnější a zdánlivě
nejvýnosnější.
Otázka, která je velmi důležitá a jistě
zajímá mnohé z vás, zda je dostatečně
zajištěna ochrana lesa proti kůrovci.

Cvičení rodičů s dětmi
Připomínáme, že cvičení se přesouvá
na pondělky od 16 do 17 hodin.
Bude probíhat opět od října ve školní
tělocvičně. Termín prvního cvičení se
včas dozvíte na plakátech. Pokud jste
cvičení nenavštěvovali a měli byste o
něj zájem, přijďte se nezávazně podívat
na kteroukoliv hodinu a uvidíte, zda se
vám a vašemu dítěti bude líbit. Cvičení je
určeno pro děti od 2 do 6 let.
		
Martina Kamelská

Za tímto účelem se vždy kombinují
preventivní,
kontrolní
a
obranná
opatření, přičemž je nutno si uvědomit,
že cílem těchto opatření není úplné
vyhubení kůrovce, ale pouze jeho udržení
v rozumném množství. Všechny druhy
lýkožrouta jsou přirozenou součástí lesního
ekosystému a v normálním lese proto vždy
nějaký ten strom s kůrovcem uvidíme.
Běžně se při výskytu kůrovců používají
lapače a lapáky. Feromonové lapače
(takové ty plastové krabičky - viz obrázek)
se umísťují spíše pro kontrolu množství
kůrovců v napadených porostech. Není
vhodné je instalovat „preventivně“
v kulturách broukem nedotčených, protože
je sem zbytečně přilákají. Osvědčený a
přirozený způsob obrany proti kůrovcům
představují lapáky, což není nic jiného než
položený kmen, obvykle přikrytý větvemi.
Tato metoda je založena na přirozeném
odchytu kůrovců, kteří si přednostně
vybírají stromy staré a poškozené, kde jim
nehrozí, že budou zaliti pryskyřicí. Lapáky
se umísťují na nejohroženější místa a je
nutno samozřejmě je z lesa včas odvézt
nebo je odkornit.
Inspekční kontrola si všímala jak stavu
starších porostů, tedy potencionálně
kůrovcem ohrožených, tak množství a
umístění lapáků a lapačů a opět nebyly
shledány vážné nedostatky. Na závěr ještě
perlička: Inspektoři byli docela překvapeni,
jak zdejší zvěři chutnají mladé stromky
ošetřené ochranným repelentním nátěrem
proti okusu.
A na úplný závěr dobrá zpráva pro
všechny, kdo rádi chodí do Obory na
procházky: obec nechala v rámci budování
příjezdu k plánovanému novému vrtu
zpevnit alespoň nejhorší úseky cesty podle
potoka, takže teď už se brodit bahnem,
jako třeba při posledním Pohádkovém lese,
nebudete.
Klára Růžičková



Choceradský zpravodaj

V Choceradech, ale i v okolních obcích
by se našlo asi jen málo těch, kteří alespoň
jednou nebyli v choceradské sokolovně. Ať
už na divadle, na zábavě, karnevalu, dříve
možná v kině, nebo jako žáci na hodině
tělocviku. Kdo alespoň jednou nenavštívil
hospodu v přízemí. O to smutnější je
pohled na tuhle stavbu po 14. květnu.
Požár napáchal velké škody a rozsah prací,
které je třeba udělat, je obrovský. Práce
začaly okamžitě a po dvou měsících je
situace zase jiná.
Po vyklízecích a bouracích pracích
přišlo na řadu provizorní zastřešení
budovy. Plachta přes tak velkou plochu

POHÁDKOVÝ LES
„Bylo-nebylo, v pohádkové říši
hustě pršelo a nikdo nepřišel pomoci
zoufalé královně zachránit její říši před
rozvratem…“ Báli jsme se, že takhle nějak
by mohlo začít vyprávění o naší letošní
pohádce. Ale kupodivu a naštěstí, máme
tu děti i rodiče statečné a (vodě)odolné.
Zmoklé pohádkové bytosti se nestačily
divit, že v přibývajícím dešti přicházejí

Sportování pro děti nabídka Sportovní mateřské
školy Človíček
Díky zájmu je pro další školní rok
2011/2012 již od září rozšířena nabídka
sportovních aktivit nejen pro děti z naší
Sportovní školky, ale také pro veřejnost.
Tradičně je zastoupena atletika, overbaly,
pohybové a sportovní hry, tanečky a nově



se nedává snadno. Nakonec se to ale
povedlo. A i když nás počasí několikrát
řádně vyšplouchlo a déšť nás vyhnal od
práce, podařilo se přeci jen zabránit ještě
větším škodám. Samotné vyklízení suti,
ohořelých trámů a likvidace torza střechy
byla špinavá a vleklá práce. Avšak i díky
velké pomoci z řad dobrovolníků nám šla
vcelku od ruky. Pak bylo potřeba dobře
si rozmyslet, čím pokračovat. Vybrali
jsme firmy na zhotovení zednických a
tesařských prací. V současné době je tak už
budova vyztužena novými věnci a hotové
jsou i přizdívky. Na řadu přijde vytoužená
stavba nové střechy. Náklady na její stavbu
téměř v celém rozsahu pokryjí finance
získané od pojišťovny. Další důležité práce
k obnově sokolovny, jako opravy stropů,
nové stropní trámy, omítky, sanační práce
apod. budou financovány z poskytnutých
finančních darů. S novým krovem se začne
v druhé polovině srpna. Stavět jej bude
odborná firma. Pro nás ostatní, členy obou
spolků, však práce nekončí. Naopak. Na
řadu přijdou vnitřní prostory. Škrábání
omítek, vysoušení podlah, čištění parket
a spousta dalšího. Je ještě dost toho, co je
třeba udělat, aby sokolovna mohla zase

přivítat svoje návštěvníky. Odhodlání nám
nechybí, jen síly už trochu ubývají. Dáme si
proto chvilku pauzu a necháme pracovat
odborníky na nové střeše. Počátkem září
se pustíme znovu do práce. Budeme rádi
za každou pomoc, za každého brigádníka
navíc.
Ještě před požárem podala OVJ
Komenský žádost o dotaci z programu
Leader na vestavbu nových záchodů do
patra sokolovny a rekonstrukci stávajícího
WC a kuchyňského koutu v šatně spolku.
Tato dotace v hodnotě přesahující 6oo
tisíc korun nám byla přiznána. V době
cíleného stavebního ruchu na sokolovně,
způsobeného následky požáru, tak bude
postupně realizována i tato stavba. Věříme,
že až bude po všem a do sokolovny se opět
místo v montérkách bude chodit v saku,
že zase lidé z Chocerad i z okolí přijdou
na divadlo, na zábavu, na karneval, nebo
jen tak posedět do hospůdky v přízemí.
K Choceradům i k sokolovně to přeci patří.
Více informací naleznete na
www.divadlochocerady.cz

další a další děti, a posléze
si asi všechny přály, aby už
raději nikdo nechodil a ony
se mohly odebrat do svých
suchých a teplých domovů.
Asi
osmdesát
dětí
v pláštěnkách i bez nich
postupně prošlo bránou
do
pohádky.
Hrály
s pohádkovými bytostmi
jejich
příběhy,
aby
zachránily říši pohádek před
škodolibými a zlomyslnými
bytůstkami – hadrnicemi,
které pohádky pletly a kazily.
Děti tak zachránily několik princezen,
namísto Zlatovlásky „oživovaly“ Jiříka
„živou vodou“ (ten té vody, chudák, schytal
opravdu hodně), skákaly přes švihadlo
s Pipi Dlouhou Punčochou ...
Letošní pohádkový les byl poznamenán

nejen deštěm, ale také
požárem
sokolovny.
Ubyly síly na přípravu
akce a hlavně – nebyly
k dispozici divadelní
kostýmy. Všechny, které
se podařilo na tuto
akci sehnat, jsou zatím
uloženy pro budoucí
potřebu obou spolků a
doufáme, že se postupně
podaří sbírku rozšířit.
Pokud byste náhodou
měli doma třeba zbytečný
kostým
z
maškarní
zábavy apod., pro který nemáte využití,
budeme za něj vděčni (kontaktujte nejlépe
OÚ, tel. 317763514, K. Růžičková).
Děkujeme všem, kteří pomohli s
přípravami, a těšíme se na příště.
Kláre Růžičková a Martina Kamelská

také sportovní oddíl s dlouholetou tradicí
karate Masada Praha a florbal. Těšit se
můžete také na výtvarku či oblíbenou
angličtinu s panem učitelem Jiřím
Růžičkou. Přijímáme děti od 3 -10let.
Přihlásit se můžete telefonicky: 776143015,
e-mailem:
skalickamarketa@seznam.cz
nebo osobně při návštěvě školky.
Od září je k dispozici sportovní hřiště z
umělé trávy, které bude sloužit nejen dětem
ze školky, ale i pro tréninky atletického

oddílu 1. AK Chocerady pro děti od 3-10
let, do kterého je možné se hlásit již nyní. O
víkendech je hřiště volně přístupné dětem s
rodiči pro sportování či hraní a s možností
občerstvení. Za nepříznivého počasí je
možné využít hernu. U příležitosti otevření
hřiště proběhne během září malý závod
pro rodiče s dětmi. Přesný termín bude
zveřejněn na stránkách Sportovní mateřské
školy Človíček www.sportovniskolka.cz.
Radim Skalický

Za OVJ Komenský a TJ Sokol
Martin Kůrka

u

Sokolovna po požáru

Choceradský zpravodaj

Choceradský fotbal
Jak bys zhodnotil uplynulý fotbalový
ročník?
V ročníku 2010/2011 nastupovaly do
mistrovských soutěží v choceradském
dresu oddíly mladších žáků, dorostu a dvě
družstva dospělých. Přípravka je spojena
s oddílem Ondřejova a takto také nastupuje
k soutěžím.
Přípravka skončila svou soutěž na 10.
místě tabulky, zaznamenala v ročníku 4
vítězství a musím říct, že na to, jak jsou její
hráči ještě „malí“, tak je to velký úspěch a
je radost se na ně dívat. Obrovský dík, jako
každý rok, patří Hance Rybníčkové, která
se jim věnuje na 120%, vozí choceradské
na tréninky a zápasy. Troufnu si říct, že bez
ní by asi přípravka organizačně nikdy takto
nefungovala – jestli by fungovala vůbec.
Asi je to dnešní dobou a určitým obecným
nezájmem lidí, ale najde se jen sporadicky
velmi málo jedinců, ochotných pomoci- a
to nejen jí.
Žáci pod vedením Mirka Svobody ml.
a Pavla Kuželky zaznamenali obrovský
výkonnostní vzrůst, fotbal je pod jejich
vedením evidentně začal bavit a vidět je
to na trávníku jak při trénincích, tak při
zápasech. V tabulce skončili na vynikajícím
4. místě s deseti vítěznými zápasy a 60
nastřílenými brankami. A svou herní
kvalitu potvrdili i při turnaji žáků.
Dorostenci se po 8 letech opět
probojovali do okresního přeboru. Jasný
postup s pětibodovým náskokem a pouhými
třemi porážkami dirigovali z lavičky Milan
Kocábek a Miloš Fantys, ke konci sezony
se přidal ještě Dan Krch. Daleko došli také
v Poháru OFS, kde jejich vítězné tažení
skončilo až těsně před branami finále.
Uvidíme, jak se jim povede o třídu výš, ale
vzhledem k věku většiny z nich mají ještě
potenciál téměř ve stejném složení ještě
pár dalších úspěchů dosáhnout. Někteří
dorostenci pravidelně nastupují v mužích a
v žádném případě se mezi nimi neztrácejí.
Pešta, Šmíd, Vondrák, Pavlíček se
probojovali dokonce do základních sestav
Áčka v 1.B třídě a tyto zkušenosti jsou na
nich znát. Další jako Kadlec, Fantys, Luboš
Javůrek zase vypomáhají úspěšně Béčku.
B-mužstvo
dospělých
namíchané
povětšinou ze starých pánů a z již
zmíněných dorostenců po dlouhé
době neřešilo přímé sestupové starosti
a ukončilo svou sezonu na 10. místě.
Omezený kádr, který hodně závisí na tom,
kolik hráčů je aktuálně v Áčku a kolik ze
starých pánů drží zdravotně pohromadě,
má sice nevyrovnané výsledky – dokáže jak
u

inkasovat pětigólový příděl, tak v dalším
zápase 5 branek nastřílet – ale góly táhnou
lidi J.
Áčko začalo svůj ročník parádně – 4.
místo a 7 vítězství po podzimu nečekal
asi nikdo ani v těch nejdivočejších snech.
Bohužel ne úplně povedená zimní příprava,
předsezónní excesy v realizačním týmu, jeho
částečně vynucená obměna a nepříliš dobrá
atmosféra z kraje jara, znamenaly prudký
pád tabulkou a 5 porážek v řadě. Tím jsme
se rázem stali jedněmi z kandidátů sestupu.
Přiznám se, že v této situaci jsem velmi silně
přemýšlel o možném sestupu (eventuálně
prodeji I.B třídy) a pouze jednom oddílu
dospělých v okresních soutěžích. Poté, co
jsme si s hráči vyříkali, jaká je situace a
jaké jsou další možné scénáře, se mančaft
úžasně vzchopil a následnou šňůrou 6
zápasů bez porážky soutěž pro Chocerady i
nadále udržel. A já musím otevřeně říct, že
soutěž si zachránili hráči na hřišti a nikoli
nějaké zákulisní čachry, tak běžné v českém
fotbale. Před všemi kluky klobouk dolů za
nasazení v druhé půlce sezóny. Dík patří
také Danu Brožkovi jako trenérovi, který
mužstvu stále věřil, a za jarní část také
Honzovi Kofroňovi, který musel nečekaně
zvládat několik rolí najednou. Takže Áčko
nakonec skončilo na 9. místě a vzhledem
k výsledkům a výkonům kluků jsme se
rozhodli i nadále pokračovat v 1. B třídě.
Jak vypadá situace v Áčku teď?
Podařilo se najít nového trenéra?
Že budeme muset najít nového trenéra,
jsme věděli již v průběhu jarní sezony. Do
úvahy přicházelo několik kandidátů. Ať již
z prostředí SK, tak také „zvenku“. Nakonec
jsme se rozhodli oslovit Jendu Macharu,
který před pár lety za Áčko hrával, zná
většinu kluků a je jimi respektován. Honza
má bohaté fotbalové i trenérské zkušenosti
a jsem rád, že jsme se nakonec dokázali
dohodnout. Bude to mít ovšem hodně
těžké, protože i když se podařilo kádr
udržet téměř celý po hromadě – hostování
ukončil pouze Dan Janovský – tento ročník
bude asi hodně složitý. Záleží zejména na
přístupu hráčů, jejich účasti na přípravě a
také hodně na zájmu či nezájmu dorostenců
se prosadit v Áčku.
Co
další
mužstva?
Zejména
v mládežnických kategoriích, podařilo se
je zachovat?
Ano. I nadále se bude přípravka
připravovat společně s ondřejovskými,
pokračují také žáci a dorostenci se poperou
o úspěch v okresním přeboru. Takže se
vlastně nic nemění.

Na jedno mužstvo jsi zapomněl…
Vlastně ano, zapomněl jsem se ještě
zmínit o staré gardě.
To je mužstvo, které nám dělá velkou
radost a v podstatě žádné starosti. Po
loňském vítězství v Posázavské lize má
po jaru ambici na obhajobu – doposud
prochází soutěží bez ztráty kytičky, tak
snad se to zase povede. Musím tady
poděkovat GSM Petru Rybníčkovi a Jardovi
Vycpálkovi…
SK
Chocerady
pořádá
také
mimosportovní aktivity. Jaké a jak se je
podařilo realizovat?
Vedle řady turnajů – letos například
turnaj žáků, zimní halový turnaj dorostenců
nebo Liga mistrů pro všechny fandy –
jsou to také akce, které jsme se zavázali
uspořádat ve smlouvě s obcí. Proběhlo tak
oblíbené pálení čarodějnic a dětský den.
Jaká je ekonomická situace klubu? Jak
je zajištěn jeho chod pro další ročník?
SK
Chocerady
je
financován
v současnosti ze tří hlavních zdrojů: Jsou to
členské příspěvky členů, dotace obecních
úřadů Chocerady a Hvězdonice a vlastní
provozní činnost – vstupné, výtěžek bufetu
při zápasech a výtěžek z pořádaných
akcí. Bohužel čtvrtý pilíř, který bývá ten
nejsilnější – tedy sponzorství, nám v
průběhu posledních let zcela odešel. Oddíl
nemá hlavního sponzora, sponzorovat
fotbal je „srdcařská“ záležitost – nepřináší
v podstatě žádný ekonomický nebo reklamní
přínos pro firmu. Finanční příspěvky
tak sbíráme doslova po stokorunách, a to
zejména na dětské a mládežnické akce –
turnaje, dětské dny apod. Bohužel, asi je to
opět dobou – ekonomická krize se projevila
a peněz nazbyt nemá nikdo.
Nicméně provoz oddílu se daří víceméně
zajistit. Musím poděkovat hlavně našemu
hlavnímu partneru – obci Chocerady, bez
jejíž pravidelné pomoci by těch odhadem
80 aktivních hráčů nemělo k dispozici
takové zázemí, jaké v současnosti má. Jen
věci, které se zaplatit prostě musí - provoz
hřiště, šaten, výstroj, údržba hřiště – tedy
elektřina, voda, hnojivo, prací a hygienické
prostředky, startovní poplatky, pojištění,
latex na lajnování – to jsou náklady v řádu
desetitisíců měsíčně. Ono se to nezdá, ale to
vše něco stojí, což si málokdo dokáže, nebo
chce připustit. Dále pak musíme obnovovat
výstroj i výzbroj – doplnění dresů, balóny,
kužely, sítě a tak dále a tak dále. Jen pro
ilustraci – jedno kolo domácích zápasů
nás jen na vyúčtování cestovních nákladů
rozhodčích stojí mezi 3 – 5 tisíci korun.



Choceradský zpravodaj
Chtěl bych využít tohoto prostoru a
požádat místní podnikatele i nepodnikatele,
kteří by chtěli podpořit choceradský fotbal
– vaše pomoc nemusí být nutně finanční.
Také dary v podobě například pracích
prášků, balónů, sady štulpen nebo 10 litrů
benzinu do traktoru – to vše nám může
pomoct. Za takto ušetřené peníze pak
můžeme například koupit iontové nápoje
pro mládežnické oddíly, opravit vybavení
šaten a podobně.
Co bys rád vzkázal na závěr?
Chci poděkovat všem, kteří se kolem

fotbalu motají a jakoukoli formou
pomáhají. Trenérům, vedoucím, výboru,
členům i nečlenům, kteří chodí na brigády.
Dělají něco navíc, na úkor volného času a
často i svých peněz. Bohužel takovýchto
lidí je stále velmi málo a spíše ubývají.
Dále bych rád poděkoval zastupitelům
Chocerad a Hvězdonic za podporu,
mažoretkám Smetankám za příkladnou
spolupráci, základní škole za pronájem
tělocvičny.
Poděkovat musím také hráčům za jejich
výkony a některým z nich také za příkladný

přístup ke svým „povinnostem“ – přístup
k tréninkům a zápasům, včasné placení
příspěvků, účast na brigádách.
Věřím, že letošní ročník zvládneme
bez sportovních i ekonomických problémů
a zaznamenáme další úspěchy pro
choceradský fotbal i obec Chocerady. Záleží
ovšem na každém z hráčů, funkcionářů
a členů, jestli to tak skutečně dopadne.
Předsedu SK Vladimíra
vyzpovídal Jan Vycpálek

Buťu

Rozpis mistrovských utkání podzim 2011
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27.8.2011
28.8.2011
3.9.2011
4.9.2011
10.9.2011
11.9.2011
16.9.2011
17.9.2011
18.9.2011
24.9.2011
25.9.2011
28.9.2011
1.10.2011
2.10.2011
8.10.2011
9.10.2011
15.10.2011
16.10.2011
22.10.2011
23.10.2011
28.10.2011
29.10.2011
30.10.2011
5.11.2011
6.10.2011
12.10.2011
13.10.2011
19.10.2011

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
19.30
16.30
16.30
16.30
16.30
pohár
16.00
16.00
16.00
16.00
15.30
15.30
15.30
15.30
pohár
14.30
14.30
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

Chocerady – Tupadly
Podolí – Chocerady

Chocerady – Nespeky
Poříčí – Chocerady

Chocerady – Jesenice

Kondrac – Chocerady

Netvořice – Chocerady
Chocerady – Pyšely
Miličín – Chocerady

Chocerady – Bystřice
Krhanice – Chocerady

Chocerady – Zaječice

Dorost
Začátky utkání 10.15

Krhanice – Chocerady (9.30)
Chocerady – Dolní Kralovice

Tichonice – Chocerady

Chocerady – Krhanice
Benešov B – Chocerady

Chocerady – Poříčí

Chocerady – Teplýšovice

Myslič – Chocerady
Chocerady – Nespeky

Chocerady – Divišov

Chocerady – Zdislavice
Votice – Chocerady

Koncem propršeného pracovního
týdne se v pátek 22. 7. 2011 odpoledne
na hřišti v Choceradech sešla parta
mladých dorosteneckých fotbalistů a pod
odborným vedením trenérů začali těžce
vstřebávat první dávky ze soustředění na
nový fotbalový ročník. Mezi dávkami jak
z fyzické, tak technické zdatnosti proložené
vytrvalostním výběhem k hvězdonické
lávce, se o nás po zdravé stravovací stránce,
doplněné nezbytným pitným režimem,
vzorně staraly dvě občerstvovací dušičky
Alča Karlová a Hanča Kudelová.
Po sobotním lehčím dopoledním
tréninku sestávajícím z průpravných her
nastal po dobrém obědě přesun po vlastní
ose na kolech do Louňovic pod Blaníkem.
Záměrně těžce náročná první část přesunu

Týnec B – Chocerady
Chocerady – Soběhrdy

Chocerady – Křečovice

Chocerady – Tichonice
Čerčany – Chocerady

Čechtice – Chocerady

Chocerady – Chotýšany
Zbraslavice – Chocerady

Sedlec Prčice – Chocerady (11.00)

Pravonín – Chocerady

Votice C – Chocerady

Sedlec – Chocerady

Mladší žáci
Začátky utkání 10.15

Chocerady – Úročnice

Chocerady – Sázava

Fotbalové soustředění dorostu
Chocerady



B- mužstvo

Chocerady – Myslič

Vrchotovy Janovice – Chocerady
Chocerady – Velíš

Vlašim B – Chocerady
Chocerady – Tichonice

Krhanice – Chocerady

Chocerady – Dolní Kralovice

Týnec – Chocerady

Úročnice – Chocerady
Chocerady – Přestavlky

podél řeky Sázavy do Českého Šternberka
a dále údolím řeky Blanice významně
prověřila fyzické zdatnosti našich svěřenců
včetně našich sil.
V krásném prostředí již známého
kempu z dob společných soustředění
s mažoretkami jsme nabrali nazpět tolik
potřebné síly a v neděli dopoledne se vydali
napříč benešovským okresem na kolech
cestou zpět.
V nedělním podvečeru jsme nakonec
všichni šťastně dorazili zpět na hřiště
v Choceradech, kde jsme se zbytkem
posledních sil mohli soustředění ukončit.
Zpětně bych chtěl poděkovat našim
dorostencům
za
úspěšný
průběh
soustředění a dále rodičům, kteří nám
pomohli finančně a bez kterých bychom
soustředění nemohli realizovat.
Milan Kocábek

Pozvánka na vystoupení
mažoretek Smetanek
Mažoretky Smetanky se vám v nejbližší době představí na následujících akcích:
10.9.2011 Dožínkové slavnosti ve
Vranově - vystoupení s Vranovankou - seniorky - od 14:30 h na hřišti
24.9.2011 Vranovská setkání ve Vranově
- vystoupení s Vranovankou - seniorky i
kadetky - od cca 17 h v kulturním domě
22.10.2011 O pohár ze zámku - celostátní soutěž mažoretek v Kolíně - seniorky i kadetky
28.10.2011 O pohár lanškrounské
koruny - celostátní soutěž mažoretek v Lanškrouně - seniorky i kadetky
Těšíme se na setkání s vámi a děkujeme za podporu!
Vaše mažoretky Smetanky
u

A mužstvo
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K historii biografu
Když jsme po požáru sokolovny
likvidovali její podkroví, byl jsem, a
ovšem nejen já sám, zvědav, co nám v této
nečekané situaci sokolovna ukáže a odhalí.
V průběhu těch prací, nehledajíce
poklad ani utajenou skříňku, ale co kdyby,
nenašli jsme mezi haldami ohněm a
vodou zničených předmětů nic víc, než
podkladek pro slepice, skelet, vlastně skoro
mumii zřejmě kuny, starý dámský škrpál,
původně jistě krásně zdobený střevíc jen jeden, asi ztracený, dále krásnou pivní
láhev od Fleků, možná cennou, dvě jakási
kopí původu nám neznámého, pár podkov,
a nálepku od krabičky sirek, možná ještě
fosforek, která se ohni nevydala, a šlapajíce
přes ni po celou dobu likvidace, nezničili
jsme ji, takže jsem ji přeci nakonec
sebral a k mému potěšení - byla stará, z
doby první republiky, ještě na dřevěném
podkladu. Kromě toho všeho, co jsem
uvedl, hned při prvním „ohledání“ padl
mi do oka na vrcholu hromady té papírové
suti ohořelý, ale ještě bílý papír, který po
jeho otevření ukázal hned dva domy beze
střechy, zřejmě jiné spáleniště, pro mne ale
neidentifikovatelné. Že by opět náhoda?
Zajímavý nález, neadresný, ale zřejmě
časový ... A ještě jednu věc, v promítací
kabině, resp. pod podlahou!, kousek filmu,
16 mm proužek celuloidu, bez obrázků,
bezvýznamný, zřejmě zaváděcí, nicméně
vypovídající o historii kabiny.
Zklamán(i), ale bez zbytečných iluzí, že
nalezneme NĚCO, co má cenu, význam,
anebo jen hodnotu vypovídající, vyčistili
jsme celé vrchní patro sokolovny, a jestli se v
té nepřeberné po vyhoření skrumáži přece
něco skrývalo, je to pryč, a nenávratně.
Sokolovna ani tímto nenapověděla více
o své minulosti, a skrývala-li do požáru,
požár vzal vše na věky.
Jak šly práce likvidační a odkrýval se
jeden kout za druhým, došlo až na samý

konec, na ten vlastně neshořelý.
Ostré slunce proniknuvší od západu po
shození zbytku střechy oslnilo trám,
u

okolo něhož jsme v temném šeru toho
koutu celou dobu my nyní a jistě léta před
námi mnozí jiní chodili. Na trámu kříž,
malovaný, červeně vybarvený. A vedle
něho nápis, tuhou psaný, matný ale čitelný:
Zde zahynul František Hýna, pokrývač z
Kocerad. LP 1887. Údiv, který se dostavil,
je nasnadě, neboť přeci objev, který možná
měl být další dobu skrýván a tajen v šeru,
a jen „díky“ požáru, který až sem nedospěl
či v tomto případě snad milosrdný, že
trám nepozřel, byl víceméně náhodou
odhalen. Sokolovna tedy nakonec přece
jenom promluvila a vydala jedno ze svých
tajemství, něco z toho, co ví a pamatuje.
Svědectví, memento, varování? Kdo ví.
Ale nyní zpět k tomu proužku
celuloidu – zastavení - k historii filmu u
nás v Choceradech – k historii biografu:
Pohled na ten pásek filmu provokuje
vzpomínku. Na zašlou slávu kabiny, jež
podlehla také ohni, a na médium filmu,
které se z ní linulo. Stejně tak na lidi, kteří
jej zde více než půl století provozovali.
O první licenci k provozování biografu
TJ Sokol zažádala již v roce 1926, ale
žádost byla zamítnuta. Koncese pro něj
byla udělena o rok později, přičemž byly
nařízeny úpravy budovy odpovídající
předpisům s lhůtou 6 měsíců k uvedení do
činnosti. Odhadované náklady byly 25 tis.
Kč, když jen náklady na úpravu promítací
komory byly 14 tis. Kč. A nařízená stavba
zvláštního venkovního schodiště k ní stála
dalších 10 tisíc. Zakoupení promítacího
stroje přišlo spolek na 26 tis. Kč. A tak
konečně v březnu roku 1929 mohl být
biograf uveden v provoz. Co se hrálo o
premiéře, známo není, zmínka je až z roku
1930, kdy kino hrálo čs. film Sv. Václav.
Na valné hromadě spolku toho roku bylo
konstatováno: filmy jsou pěkné a návštěva
bývá četná, takže se zdá, že povstalý dluh
se bude dobře spláceti. Další zmínka (v
kronice) je až z doby války, konkrétně z
roku 1942, kdy přešlo kino do německých
rukou a hrála se jen propaganda. Jak tomu
bylo po válce, je zas jen v paměti žijících
pamětníků, ale filmy znárodněné čs.
kinematografie si jistě všichni domyslíme.
V roce 1949 pronajímá TJ Sokol kino
Čs. státnímu filmu. Další zmínka je až z
roku 1957, dokdy kino vedl dr. Musil a ze
zdravotních problémů odstoupil. O rok
později se této funkce ujímá vdova po Fr.
Pobudovi Jitka a kino vzkvétá, zejména díky
jejímu těsnému vztahu k Ústřední půjčovně
filmů. Potvrzuje to další a poslední zmínka
od učitele Honsy z roku 1967, který sečetl,
co mohl a co zde bylo, tedy i to kino: Státní
kino hraje pravidelně ve středu, v sobotu a v

neděli pro dospělé, v sobotu též pro mládež.
Konalo se toho roku 252 představení pro
16 tisíc 324 návštěvníky s příjmem do
pokladny 36.314,- Kčs. Promítači byli tehdy,
a to si ještě dobře pamatujeme, Dobroslav
Bejlovec a František Benák, uvaděčkou
Bejlovcova manželka. U pokladny stála
podle mého tehdejšího vjemu doslova
líbezná p. H. Šunková, o které se vyprávělo
a je pravda, že bývávala hospodyní Karla
Čapka. Abych tehdejší tým kina doplnil,
uklízečkou byla opět manželka, tentokráte
Benáková. Nad tím vším bděla a starala
se víc než vzorně a odpovědně vedoucí,
jak již uvedeno p. Jitka Pobudová. O té ale
zmínka ve statích sokolských již padla. Nad
nepřístupností filmů pro mládež pak bděl
neúnavně zástupce ředitele místní školy Jan
Honsa, nutno dodat, že často ale marně.
Kino žilo, není divu, když nebyla televize
na tehdejší vsi tak rozšířena; pamatuji tu
dobu, kdy se na ni chodilo k sousedům,
kteří si ji pořídili jako první. Pamatuji tři z
prvních, pokud vím, u Krpalů, aby ne, když
Josef Krpal byl od fochu, dále u Kovárníků
a ta třetí u Kopřivů – ve statku. Tam jsem
chodil já, protože jsem sousedil. Tato glosa
je však o něco starší, museli bychom se
vrátit na počátek let šedesátých. Jen pro
srovnání: první tři rozhlasové přijímače v
Choceradech byly právě v letech zakládání
biografu. V době výše popsané byla televize
již v téměř každé domácnosti. Přesto ale kino
stále žilo. A jak. Celkový další vzestup čs.
kinematografie v letech 60-tých a razantní
nástup filmů cizích proveniencí zapůsobil.
Dlouhé fronty trpělivých, filmuchtivých
diváků a desítky zklamaných, na které se
nedostalo, „kšeftování“ se vstupenkami,
přidávaná představení … Na vsi. Na tzv.
„pětatřicítku“ a širokoúhlé se dojíždělo, do
Čerčan a do Sázavy, na 70tku pak do Prahy.
V letech, kdy se přestěhoval MNV do
bývalého pensionu U Blažků, přestěhovalo
se i kino do sálu tamějšího hostince a
ještě bylo hojně navštěvováno. V té samé
době bylo pořízeno i kino letní na dvoře
téhož penzionu, které se pak kvůli místu
přestěhovalo na bývalou pláž pod Ostende.
Toto je však již jiná, mladší historie, ke které
by mohli zase jiní vyprávět, podobně jako k
těm starým časům, kdy stáli za promítacím
přístrojem muži, kteří točili ještě klikou
(mj. také objev zbytku staré promítačky s
klikou), stejně jako ti „báječní“ za kamerou,
aby z magického pásku celuloidu dodali
nám ten nádherný požitek sledování
stříbrného plátna. Rád bych, aby si ti, kdo
zažili a ví, to slovo vzali. Mimochodem,
rozkládací plátno uložené do pouzdra také
požár přežilo. Kéž by zase ožilo.
Ivo Kořínek
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Česko - anglická školička FIALKA
v Choceradech
Soukromá školička pro děti od 3-6 let v klidné části Chocerad. Zajišťujeme
péči o děti s bohatým celodenním programem, výuku anglického jazyka
formou her a písniček a hudební výuku - piano, flétna.
Provozní doba pondělí - pátek 7.30 - 17.00
Kapacita 10 dětí
Otvíráme 3.10.2011
Kontakt Jana Lightburn
e-mail: j.lightburn@seznam.cz
mobil: 775 614 778
www.fialka-chocerady.cz

ŽIVOT DO SVÝCH RUKOU
Rytmus Benešov poskytuje od r. 2003 podporu lidem s mentálním
postižením. Postupně se podpořená skupina rozšířila i o lidi s duševní nemocí
a lidi s tělesným a jiným zdravotním postižením.
Cílem naší práce je aktivní zapojení a seberealizace ve společnosti
a to zejména při pracovním uplatnění v běžném prostředí.
Jsme registrováni Ministerstvem práce a sociálních věcí jako poskytovatel
sociální rehabilitace.
Od počátku je naší hlavní činností Podporované zaměstnávání, které má za
cíl zvýšení dovedností lidí s postižením a jejich motivace a podpora při získání a
udržení zaměstnání na otevřeném/běžném trhu práce.
Dále je v nabídce Tranzitní program, skupina Sebeobhájců, kurzy na zvyšování
praktických dovedností, motivační kurzy a poradenství osobám se zdravotním
postižením.
Služby jsou poskytovány:
• v prostorách organizace v centru Benešova (naproti poště, adresa viz dále)
• i v přirozeném prostředí uživatele, v místě bydliště, v rodinném prostředí
• podle potřeb, na základě individuálního plánu uživatele
S uživateli pracujeme převážně individuálně s vhodně navázanou skupinovou
prací. Cílem služeb je zejména zvyšování samostatnosti v dovednostech, které
vedou k začlenění uživatele do společnosti.
Služby poskytujeme uživatelům bezplatně. Náš provoz je financován
Středočeským krajem, městem Benešov.
Kontaktovat nás můžete denně:
F. V. Mareše 2056 (budova naproti České poště), 256 01 Benešov
: 317 742 742, mobil: 773 391 182, Pavla Fleischhansová – vedoucí služby,
777 222 131 Lukáš Laichter – ředitel
Můžeme přijet za vámi. Osobní návštěvu u nás doporučujeme předem
domluvit, abychom byli přítomni.
benesov@rytmus.org

WWW

http://benesov.rytmus.org

Město Mnichovice

vás zve na 8. ročník turistického pochodu

„Po stopách kocoura Mikeše“
17. září 2011

www.mnichovice.info
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