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!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
ZMĚNA V PLATBÁCH ZA
ODPADY V ROCE 2012
Na základě nařízení ministerstva vnitra
byla obec nucena vydat dvě nové obecně
závazné vyhlášky o odpadech, které
nabývají účinnosti od 1. 1. 2012:
OZV č.3/2011 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území
obce Chocerady

odevzdat nebo odeslat na OÚ. Obecní
úřad na základě vámi zvolené varianty
musí do 15. prosince objednat u svozové
firmy Marius Pedersen příslušná množství
jednotlivých známek. S variantou, kterou
si zvolíte, budeme počítat i do budoucna.
Pokud budete chtít pro další rok zvolit
jinou možnost, bude nutné změnu nahlásit
na OÚ.
DŮLEŽITÉ JE ZVÁŽIT, JAKOU
FREKVENCI SI ZVOLÍTE, PROTOŽE
JIŽ NEBUDE MOŽNO DOKOUPIT SI
JEDNORÁZOVÉ ZNÁMKY:
 svoz 1x 7dní – každé pondělí (52
svozů za rok)

OZV č.4/2011 o poplatku za komunální
odpad

 svoz 1x 14 dní – každé liché
pondělí (26 svozů za rok)

Zásadní změny požadované ministerstvem
od r. 2012:


nebude již vybírán poplatek za
tříděný odpad na občana



jsou zrušeny jednorázové a
čtvrtletní známky na popelnice



pro trvale žijící se ruší možnost
využít minimum 6 svozů ročně

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 3. 10.
2011 schválilo přílohu k OZV č. 4/2011
Ceny svozu komunálního odpadu v roce
2012 (viz. tabulka)
Navýšení cen jednotlivých známek je
zapříčiněno 4% navýšením DPH a 2%
inflací a dále je do cen známek rozpočítána
částka za tříděný odpad.
Ve zpravodaji je vloženo Prohlášení
plátce poplatku (též ke stažení na www.
chocerady.cz). Přesto, že jste při platbách
v letošním roce toto prohlášení vyplňovali,
je třeba vyplnit je znovu a do 15. listopadu

 svoz 1x měsíčně – každé poslední
pondělí v měsíci (12 svozů za
rok)
Shrnutí – za jednu nemovitost bude za
odpady pouze jedna platba – cena známky,
kterou si v prohlášení plátce poplatku
vyberete.
Za občany sídliště Komorní Hrádek budou
prohlášení plátce poplatku vyplňovat
jednotlivá sdružení vlastníků bytových
jednotek. Na jednání s jejich zástupci bylo
dohodnuto, že částku za úhradu známky
zaplatí sdružení a samo rozúčtuje na
jednotlivé poplatníky.
Pro majitele rekreačních nemovitostí,
kteří užívají nemovitost na území naší
obce jen v letních měsících, je určena
varianta sezonní svoz (odpovídá 6
svozům). V chatových osadách, kde nejsou
velkoobjemové kontejnery, dostanou
rekreanti 6 pytlů s logem Marius Pedersen.

CENY SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2012

Četnost svozů
Objem nádoby

1 x 7 dní

1 x 14 dní

1 x měsíc

sezonní (od 15.4. do 15.
10.) 6 svozů-pouze pro
rekreační objekty

120 l

2 570 Kč

1 950 Kč

1 200 Kč

600 Kč

240 l

4 290 Kč

x

x

x

1.100 l

18 400 Kč

11 330 Kč

x

x

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ
AKCE
listopad a prosinec
Zdobení a rozsvícení vánočního
stromu v Choceradech
OÚ srdečně zve děti i dospělé na
slavnostní zdobení a rozsvícení
vánočního
stromu
na
návsi
v Choceradech. Koná se v sobotu
26. listopadu od 16 hodin.
Zdobení a rozsvícení vánočního
stromu v Samechově
V neděli 27. listopadu se bude
zdobit vánoční strom také na návsi
v Samechově. Začátek v 18 hodin.
Mikulášská besídka
OÚ Chocerady zve všechny děti
v sobotu 3. prosince od 16 hodin do
sálu hotelu Ostende
Koncert a výstava ZUŠ
Pobočka ZUŠ J. Suka zve všechny
přátele hudby na vánoční koncert žáků
umělecké školy, který se uskuteční
ve čtvrtek 8. prosince od 18 hodin
ve školní jídelně. Zároveň můžete
v prostorách školy zhlédnout výstavu
výtvarného odboru ZUŠ.
Školní akademie
ZŠ a MŠ Chocerady zve všechny
rodiče a nejen je na tradiční školní
akademii, která se bude konat ve
středu 21. prosince od 17 hodin ve
školní jídelně.
Pytle mohou odkládat na svozová místa,
jak je již zavedeno.
Pro rekreanty, kteří užívají svou nemovitost
celoročně, platí výběr z variant jako pro
trvale žijící.
Likvidace bioodpadu prostřednictvím
svozové firmy není pro občany povinná.
Jedná se o nadstandardní službu, kterou
si občan může prostřednictvím obce
objednat. V letošním roce využívá svoz
bioodpadu 43 nemovitostí.

Choceradský zpravodaj
s odpady zasílat vždy do 15. února
příslušnému úřadu s rozšířenou působností
(MěÚ Benešov) hlášení o produkci a
nakládání s odpady.

Právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání jsou původci
odpadů a ti mají ze zákona povinnost
sami uzavřít smlouvu se svozovou
firmou. Navíc mají povinnost dle Vyhlášky
č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání

Na závěr znovu důrazně upozorňujeme,
že je nutno zvážit, která četnost svozů
vám bude nejvíce vyhovovat. Přesto, že
splatnost poplatku za komunální odpad
je do 30. 6. běžného roku, známku za
svoz komunálního odpadu budete muset

ZPRÁVY Z OBCE

Kontaktní osobou pro případné konzultace
byl určen pracovník obecního úřadu p.
Martin Kůrka.
Na závěr byli občané seznámeni
s plánem prací ještě na letošní rok, kdy by
zhotovitel chtěl postavit hrubou stavbu
ČOV a položit asi 350 m kanalizačního
potrubí, harmonogram prací však velmi
ovlivní již nadcházející zimní období.
Celá stavba by měla být dokončena
do konce září roku 2013 a následně bude
zahájen zkušební provoz celého nového
kanalizačního systému a ČOV s ukončením
v roce 2015.
Toto jsou základní informace a
vzhledem k tomu, že stavba je na začátku
cca 4-letého realizačního období, budeme
vás postupně s dalšími podmínkami a
postupy seznamovat i prostřednictvím
zpravodaje.

ČOV a kanalizace
6. října byla slavnostně poklepáním
na základní kámen zahájena největší a
nejnákladnější investiční akce posledních
let – stavba nové čistírny odpadních vod
a dostavba kanalizace. Stavbu provede
firma VHS Benešov s.r.o., která zvítězila
ve výběrovém řízení a byla schválena
zastupitelstvem obce. Dne 29. září obec
podepsala s firmou smlouvu a o den později
bylo předáno staveniště, tzn. předána
projektová dokumentace, stavební povolení
a stanoviska všech dotčených orgánů, které
se k uvedené stavbě vyjadřovaly.
Večer po slavnostním zahájení stavby
proběhla veřejná schůze, na které se mohli
zájemci dozvědět podrobnější informace ke
stavbě. Pokud jste se schůze nezúčastnili,
nemusíte se obávat, že byste se včas potřebné
informace nedozvěděli. Jedná se o velkou
stavbu, která se bezprostředně dotkne
mnoha lidí a celého života v obci, proto
se budeme snažit co nejlépe komunikovat
s občany a veškeré informace k probíhající
stavbě (postup prací v jednotlivých
lokalitách, uzavírky místních komunikací …)
zveřejňovat ve zvláštní vývěsce na návsi a
samozřejmě také na webových stránkách
obce.
Jedna z důležitých informací pro
občany, která byla prezentována na veřejné
schůzi, se týká připojení ke kanalizaci.
Nemovitosti, kterých se budou přípojky
týkat, si nemusí zajišťovat ani projekty na
připojení, ani žádné další povolení. Veřejné
části přípojek, tzn. na hranice soukromých
pozemků, byly již zapracovány do projektu
dostavby kanalizace, byly nedílnou součástí
dokumentace pro výběrové řízení a
provede je tedy VHS. Vlastníci dotčených
nemovitostí si už jen vybudují připojení
na svých pozemcích. Se závaznými
podmínkami pro připojení na soukromých
pozemcích ke kanalizačnímu řadu
seznámily občany vedoucí odboru výstavby
MěÚ Sázava a hlavní projektantka: jedná
se o likvidaci stávajících domovních ČOV,
jímek, hloubku a označení připojení atd.



Sanace svahu v dolní Lipské
Vítězem výběrového řízení se stala
firma AVERS spol. s r.o. a v současné době
je již podepsána smlouva a připravují se
podklady pro podpis smlouvy se SFŽP.
V letošním roce se se stavebními pracemi
začínat už nebude, znamenalo by to
zbytečné komplikace v ulici dolní Lipská,
neboť by se určitě nepodařilo vzhledem k
nadcházejícímu nepříznivému ročnímu
období stavbu dokončit, a proto bude stavba
zahájena na jaře 2012. Včas vás seznámíme
s jejím průběhem a harmonogramem prací.
Oprava a posílení vodních zdrojů,
pokračování vodovodního řadu
Po dobrých zprávách jedna smutnější:
V červnovém čísle zpravodaje jsme psali
o tom, že ministerstvo zemědělství již
přislíbilo obci dotaci na rekonstrukci
stávajících vodních zdrojů a vybudování
nové větve vodovodního řadu. Čekali jsme
v podstatě už jen na to, jakou prioritu této
stavbě přizná Krajský úřad Středočeského
kraje – tj. zda stanoví termín pro zahájení
stavby na tento rok nebo na jaro roku
příštího. Podmínkou pro přiznání dotace
bylo ještě zhotovení nového vrtu a zjištění
jeho vydatnosti, tj. čerpací zkoušky a ověření

zaplatit do 30. 1. 2012, aby vám svozová
firma popelnice vyvezla. Prodej známek
na rok 2012 bude zahájen v pondělí
2.1.2012, staré známky z roku 2011
budou platit do konce ledna.
Případné dotazy vám zodpovíme na tel.
317 763 511 (Iva Vávrová), nebo je můžete
zaslat na e-mailovou adresu vavrova@
chocerady.cz.				
Iva Vávrová
kvality vody. Tuto podmínku obec splnila,
z vlastních zdrojů nechala vrt i zkoušku
provést. Mezitím jsme však obdrželi dopis
od ministerstva zemědělství se sdělením, že
priorita nebyla krajským úřadem udělena
vůbec a že pro stavbu nebudou přiděleny
žádné finanční prostředky. Bohužel nejsme
jediná obec, která se dočkala tohoto těžko
pochopitelného
zvratu.
Ministerstvo
zemědělství by mělo podle informací, které
jsme získali, vyhlásit nový dotační program
v lednu příštího roku, a tak nezbývá než
zkusit to znovu ještě v letošním roce u
krajského úřadu a začátkem příštího roku
opět u MZE. Současně se zhotovením
nového vrtu a s tím souvisejícího
přemostění potoka byla z velké části
upravena cesta do Obory – srovnány úseky
vymleté vodou a zpevněny problematické
„blátivé“ úseky. Předpokládáme, že cestu
budou využívat i obyvatelé dolní Lipské
v průběhu sanace svahu, aby se dostali ke
svým nemovitostem.
Změna územního plánu
V srpnu byla dokončena a vydána jedna
ze zásadnějších změn územního plánu
– změna č.6 týkající se oblasti Na vinici.
Původně zde územní plán stanovil velmi
rozsáhlé území určené ve dvou etapách
pro výstavbu rodinných domků. V lednu
tohoto roku zastupitelstvo jednohlasně
schválilo návrh na vyjmutí celého tohoto
území z lokalit určených pro výstavbu.
Nutno podotknout, že řízení o změně
proběhlo zcela hladce, za naprosté podpory
všech orgánů státní správy, které se ke
změně vyjadřovaly.
Jakékoliv stavění v této oblasti bylo
v souladu s podmínkami stavebního zákona
pro výstavbu podmíněno tím, že se bude
řešit jako celek, se sítěmi, komunikacemi
atd., což představovalo pro investory
značný problém. Zastupitelstvo obce
zvážilo všechny negativní dopady, které by
tato obrovská zástavba přinesla. Výstavba,
v krajním případě až 80 nových domů, by
znamenala velkou zátěž a mnoho problémů
pro obec. Řešily by se přístupové cesty,
zejména přístup do lokality ze západu,
u

Výše popsaný systém likvidace odpadů se
týká pouze fyzických osob, které mají trvalý
pobyt na území obce nebo zde vlastní
nemovitost.

Choceradský zpravodaj
tj. ze strany horní Lipské, který by byl
vzhledem k terénním podmínkám velmi
problematický a další přístup po místní
komunikaci nad hřbitovem by byl stejně
obtížný. Navíc samozřejmě komunikace ve
svém současném stavu nejsou dostatečně
dimenzovány pro tak velký nárůst dopravy.
Zástavba v tomto rozsahu by znamenala
také nezbytně zhoršení odtokových
poměrů, problémy s pitnou vodou.
Jsme rádi, že se změna povedla a
doufáme, že ani do budoucna nebude
charakter naší vesnice pokažen žádným
podobným satelitním městečkem.
Rozšíření MŠ a stěhování Sluníčka a
knihovny
Díky tomu, že se uvolnil obecní domek
(čp.271) – bývalý služební byt u školy,
mohl být zahájen další projekt, který
zkvalitní život nejen rodinám s malými
dětmi, ale i dalším občanům. Vzhledem k
dlouhodobému nedostatku míst v mateřské
škole se chystá po dohodě s ředitelkou ZŠ a
MŠ rozšíření školky o třídu s 15 dětmi ve
stávajících prostorách rodinného centra.
Tento prostor sousedí těsně se školkou,
takže nebude problém s jejich propojením
a provedením drobných stavebních úprav,
které stanovila vedoucí hygienické stanice
Benešov.
Rodinné centrum se přesune do
obecního domku k dětskému hřišti,

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
V sobotu 19. listopadu 2011 proběhne
svoz nebezpečného odpadu dle tohoto časového rozvrhu:

Drobné akce
Během letních měsíců nechala obec
provést odborný prořez v aleji stromů pod
léčebnou a také lip mezi silnicí a domem
čp. 5 (bývalá cukrárna). Všechny tyto
stromy byly v minulých letech řezány tzv.
hlavovým řezem. Po tomto řezu se vytváří
málo stabilní koruna z druhotných výhonů
vyrůstajících z jednoho místa, větve po
zesílení mají tendenci k vylamování. Takže
u těchto stromů bude nutné i do budoucna
počítat s pravidelnými zásahy do korun.
V současné době se chystá znovu zdravotní
složky: barvy, lepidla, pryskyřice, kyseliny
a hydroxidy, ropné látky, foto chemikálie,
pesticidy, spotřební chemikálie, detergenty
a odmašťovače, baterie, akumulátory, pneumatiky, televizory, lednice, zářivky, olejové filtry a zbytky a obaly těchto nebezpečných látek.

Obec

Stanoviště

Plánovaný čas
přistavení kontejneru

Komorní Hrádek
Chocerady
Vestec
Vlkovec
Vlkovec
Růženín
Samechov
Samechov
Chocerady

stanoviště kontejnerů
křižovatka na Vestec
náves
náves
Krčma u Žraloka
u vrátnice skláren
u nádraží ČD
náves
u kostela

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:20-12.45
14:00-14.30

Upozorňujeme občany, že na jednotlivých stanovištích může dojít k časovému
posunu, a to v případě, že se naplní svozové
vozidlo ještě před uvedeným stanovištěm
a bude nutné jeho vyvezení. Při svozu je
možné odevzdat např. tyto nebezpečné
u

což bude pro návštěvníky centra jistě
příjemná změna. Následně bychom rádi
přestěhovali, po dohodě a s podporou
stávající pracovnice knihovny, do těchto
prostor i obecní knihovnu. Knihovna tím
získá důstojnější místo v obci a současně
bychom chtěli zajistit možnost většího
využití knihovny i veřejného internetu pro
občany a případně další návštěvníky obce.
V současné době probíhají již stavební
úpravy v MŠ i v obecním okálu. Aktuální
stav a případné termíny, kdy bude Sluníčko
z technických důvodů uzavřeno, sledujte
na vývěskách. Stejně tak i případné již
zajištěné přesuny „sluníčkových“ aktivit
do náhradních prostor. Stěhování centra
proběhne pravděpodobně v listopadu, tak
aby nová třída mateřské školky mohla být
otevřena k 1.1.2012.

Občané musí nebezpečný odpad odevzdat pracovníkům svozové firmy osobně !!!
Není přípustné odkládat nebezpečný odpad na svozové místo v nepřítomnosti
svozového kontejneru !!!			
			
Obecní úřad

a bezpečností řez v aleji lip a jírovců podél
hlavní silnice na Komorním Hrádku a také
na návsi ve Vestci.
Na konci léta proběhla oprava veřejného
osvětlení podél hlavního průjezdu obcí - od
mostu až po výjezd na Ondřejov - a také
byly při této příležitosti lampy natřeny.
Znovu žádáme občany, pokud si všimnou
porouchané nesvítící lampy, aby poruchu
ihned nahlásili na obecní úřad (tel.:
317 763 516 – M. Kůrka). Zároveň prosíme
o trpělivost, pokud lampa nebude opravena
ihned. Opravy objednává obecní úřad
obvykle, až když je nefunkčních lamp více,
aby se výjezd plošiny vyplatil.
Po 3 letech nepřetržitého provozu
provedli pracovníci obecního úřadu
nezbytnou údržbu dětského hřiště.
Všechny herní prvky byly natřeny a
opravena přístupová cesta.
Po celé léto se pracovníci obecního
úřadu snažili udržovat travnaté plochy
v obci, samozřejmě za pomoci brigádníků a
také občanů, s kterými údržbu větších ploch
obec sjednala. Opravdu není jednoduché,
a zvláště v tak deštivém létě, jako bylo to
letošní, všechny veřejné plochy v celém
katastru zvládnout. Velice proto děkujeme
všem, kteří se o okolí svých domovů starají
s podobnou péčí jako o své soukromé
pozemky a pomáhají tak vytvářet příjemné
prostředí i pro ostatní spoluobčany.		
Eva Bubnová, starostka obce

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
V pátek 4. listopadu 2011 budou
přistaveny kontejnery pro velkoobjemový
odpad (např. starý nábytek - židle, sedačky
apod., koberce) na tato sběrná místa:
Chocerady – u hřbitova
Chocerady – u zrcadla
Vlkovec – u Žraloka
Růženín – u vrátnice skláren
Horní Samechov – otočka autobusu
Komorní Hrádek
Ve Vestci nebude umístěn sběrný
kontejner, občané mohou odložit odpad
v prostoru před hasičskou zbrojnicí, odkud
bude odvezen pracovníky obce.
Do kontejnerů nevhazujte vysloužilé
elektrospotřebiče
(lednice,
počítače,
televize…), stavební odpad ani pneumatiky.
Odvoz bude proveden 7.11. 2011.
Obecní úřad
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RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Budeme se stěhovat do nových prostor – obecního domku u
dětského hřiště, takže sledujte ve vývěskách termíny, kdy bude
Sluníčko dočasně uzavřeno, případně přeloženy zájmové
aktivity do náhradních prostor !

Významná životní jubilea
září, říjen 2011
Se souhlasem jubilantů uvádíme významná životní výročí
našich spoluobčanů
září

Hudební škola Yamaha
Od letošního září funguje ve Sluníčku hudební školička Yamaha,
kterou mohou navštěvovat nejmenší děti se svými rodiči. Jelikož
rodiče projevili zájem v podstatě pouze o jeden z původně tří
nabízených programů, a to o „První krůčky k hudbě“ – pro děti
od 1,5 do 4 let, bude probíhat jen tento kurz, vždy v pondělí od
9.30 do 10.30 v herně rodinného centra. Cena kurzu 1300,- za
pololetí (16 lekcí).
Bližší informace:
- Mgr. Zuzana Nyklová, tel. 775 317 005, e-mail: zuzana.
nyklova@seznam.cz
- Martina Kamelská, tel. 728 467 652

Jiří Žák, Chocerady, 65 let
Miloslava Sukupová, Chocerady, 65 let
Marta Šiňorová, Vestec, 65 let
Zdenka Žaloudková, Vlkovec, 65 let
říjen
Ludmila Marešová, Chocerady, 80 let
Dobroslav Fafek, Chocerady, 70 let
Miroslav Tichý, Chocerady, 75 let
Emília Kopřivová, Chocerady, 60 let
Jiří Nepraš, Vlkovec, 65 let
štěstí a osobní

Obecní úřad Chocerady

Ze života římskokatolické
mnichovické farnosti

Dá-li Pán Bůh, bude výuka Římskokatolického náboženství v roce 2011/2012:
DEN

HODINA

MÍSTO

KATEGORIE

1. HODINA

12,00
13,00
18,00
17,00
17,30
18,00
14,00
14,00
10,00

fara Chocerady
fara Ondřejov
fara Mnichovice
fara Hrusice
fara Hrusice
kostel Mnichovice
fara Mnichovice
fara Mnichovice
fara Mnichovice

školní děti
školní děti
katechumenát
mladší děti od 5 let
starší děti
dospělí
školní děti
nové školní děti
předškolní děti s doprovodem

14. 9.
14. 9.
14. 9.
21. 9.
21. 9.
15. 9.
16. 9.
16. 9.
17. 9.

Pohled přes rybník
na kostel je úžasný,
ale ještě hezčí je pohled uvnitř kostela.
13. srpna jsme slavili
Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie. Tomuto
tajemství je choceradský kostel zasvěcen.
Už jednou jsme psali o zvláštním pojetí
toho tajemství na hlavním oltáři: obraz, sochy, Panna Maria nad tím vším…

Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pátek
Sobota

Děti chodí kolem kostela do školy. Je možné se někdy domluvit se mnou na podrobnější prohlídce kostela. Kdo by chtěl vědět
víc o víře, která přivádí věřící do kostela,
může se přihlásit na náboženství ať už
telefonicky či osobně (nejlépe po mši svaté,
která je zde každou sobotu v 16,30 hod.).
Pokud další generace budou žít bez víry,
mohlo by se stát, že ani kostely nebudou
nebo budou chátrat…

místo
Chocerady
Ondřejov
Mnichovice
Hrusice
Strančice
Struhařov

Noví zájemci, ať už sami či s rodiči, se
ještě mohou domluvit po nedělní mši
sv. v sakristii. Možné je se také domluvit



Cvičení pro ženy
Bohužel, pro tento rok odřekly cvičitelky jak zumbu, tak stepaerobik. Je to velká škoda, protože o obě tato cvičení byl velký
zájem. Snažíme se sehnat náhradu a prosíme, pokud byste měli
kontakt na šikovnou cvičitelku, nebo sami mohli nabídnout
jakoukoliv sportovní i jinou aktivitu, ozvěte se na tel.: 728 467 652
(M. Kamelská).
Martina Kamelská

Přehled nedělních mší sv. v naší mnichovicko-hrusické farnosti
den
sobota
sobota
neděle
neděle
2. neděle
4. neděle

telefonicky na čísle 323 640 737 (P. Ivan)
nebo na mobilu 724 151 360 (Mgr. Petr
Sklenář). Podle zájmu může vzniknout
nové oddělení (např. náboženství pro rodiče). Po každé mši svaté s nedělní platností

hodina
16,30
18,30
8, 30
10,30
15,00
15,00

poznámka
s nedělní platností
s nedělní platností

od dubna do října
na Obecním úřadě

je v sakristii minináboženství (asi 5 min.)
pro děti, které byly na mši svaté.
Žehná všem P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti
u

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
spokojenosti

Cvičení rodičů s dětmi v tělocvičně se přesun pochopitelně nijak
nedotkne, takže bude probíhat normálně každé pondělí od 16 do
17 hodin.
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OPRAVA SOKOLOVNY
Sokolovna má téměř hotovou střechu.
Těch několik drobností, které na ní zbývá
dodělat, čeká na dokončení komínů. Pro
ochotníky, členy Sokola a všechny, kteří
se na obnově budovy podílejí, je to velká
úleva. Přívalových dešťů bylo v létě dost a
navzdory stálým úpravám plachtování se
nedařilo vždy zabránit pronikání vody do
budovy.
Krov je proveden bytelně a střecha je
pěkná. Firma Střechy Novák byla vybrána
pro přijatelnou cenu a pro to, že jejich
pokročilá technologie výroby dílů krovu
na OCE strojích umožnila rychlou stavbu.

Firma odvedla dobrou práci. Díky přesné
technologii jsou konstrukce a jejich spoje
přesné a pevné, naopak jsme se museli
potýkat s tím, aby sestavený krov pasoval
na nepravidelný tvar budovy. Možná si
všimnete, že střecha je o něco vyšší než před
požárem, zejména strmá část mansardy.
Firma to udělala z konstrukčních důvodů
vlastně svévolně, naštěstí zvýraznění
střechy nad sálem vzhledu střechy spíš
pomohlo.
Střechou práce nekončí. Dobrovolníci
škrábou stěny pro malování, odborná
firma vytvoří požárně odolný strop nad
jevištěm, je třeba opravit elektroinstalaci a
zrevidovat ji, prohnutý stropní podhled nad

HASIČSKÝ DEN 2011
Již třetím rokem se Samechov stal
středem zájmu dětí a rodičů z naší obce
i z okolních míst, aby v rámci Hasičského
dne zdolali disciplíny s více či méně hasičskou tématikou a strávili odpoledne plné
zábavy. Několikatýdenní maraton příprav
vykouzlil pro malé účastníky louku posetou atrakcemi a pro dospělé dětský koutek
v přírodě, kde se nemusejí bát nechat své
děti chvíli „bez dozoru“ a kde roli chůvy
alespoň na pár hodin převezmou hasiči a
jejich pomocníci. Každé dítě, které zdolalo
požární útok, trefilo prakem rozesmátého
panáka, ušlo na chůdách alespoň pár metrů
a nakonec nezabloudilo v bludišti, si odneslo stylově označený balíček s odměnou. Je

Voda z hasičské cisterny ale bláto smyla, a
tak si všechny děti mohly posbírat bonbóny, které pro ně na louku popadaly z vozíku
terénního vozu. Na dospělé pak čekal večer
s retro diskotékou, tanec pod širým nebem
a posezení v příjemné atmosféře letní noci.
Žádná podobná akce se neobejde bez dobrých nápadů, které v tomto případě vyšly
z dobré party lidí, která umí obětovat notnou dávku svého volného času, aby jedno
srpnové odpoledne proměnila v nevšední
zážitek. Chci jim všem poděkovat, všem
těm, kteří jakýmkoli způsobem pomohli…
Martin Kůrka, starosta SDH Samechov

OKRSKOVÉ CVIČENÍ HASIČŮ
až k nevíře, že letos jich bylo 145 ! Mimo již
zmíněné disciplíny čekal na všechny i další program. Ukázka akrobatického umění
s leteckými modely byla letos zase o něco
napínavější a na blankytně modré obloze
neměla letadla sebemenší chybu. Novinkou
byly dva skákací hrady, kde si pro změnu
své akrobatické dovednosti zkoušely samy
děti. Překvapení v podobě klouzačky s pěnou mělo největší úspěch. Děti byly nadšené a během několika málo okamžiků se
igelitový pruh proměnil v bojiště o každé
volné místo. Dojezd do trávy se během
chvíle změnil v bahnitou kaluž, z čehož přítomné maminky už takovou radost neměly.
u

Pravidelná školení a praktická příprava členů zásahových jednotek obcí jsou
prováděny mimo jiné prostřednictvím
pravidelných cvičení. V rámci spolupráce
okrsků Ostředek a Divišov proběhla v letošním roce dvě denní cvičení. Na jaře
okružní cvičení na území okrsku Divišov
a na podzim námětové denní cvičení na
okrsku Ostředek. Tématem námětového
cvičení byla „dálková doprava vody kopcovitým terénem“, která proběhla 8. října
v Samechově. Pět družstev z okrsku Ostředek (SDH Vranov, Ostředek, Třemošnice,
Hvězdonice, Samechov) a dvě družstva
z okrsku Divišov (SDH Dalovy, Divišov)
měla za úkol dopravit pomocí požárních

přísálím bude nahrazen sádrokartonovou
konstrukcí. Bude se topit a vysušovat.
Pracujeme na tom, aby byla budova co
nejdříve zprovozněna. Úpravy podkroví,
vybroušení parket a jiné práce počkají.
Příští rok počítáme s vybudováním toalet
v patře, na něž byla získána dotace.
Jednáme s vážným zájemcem o
pronájem hostinských prostor, takže je
naděje, že bude restaurace otevřena ještě
letos.
Děkujeme všem za veškerou pomoc a
i do budoucna budeme rádi za jakoukoliv
formu podpory.
Za Sokol Chocerady a OVJ Komenský
Petr Růžička
stříkaček PS 12 a PS 8 vodu z řeky terénem
až do středu obce. Trasa vedla od jezu přes
chatovou osadu Čihadla až k rybníčku na
návsi a byla dlouhá 1300 metrů. Připadlo
na ni sedm strojů a 65 hadic B. Cvičení začalo v sedm hodin ráno a po nástupu čekal
na družstva patnácti-otázkový test hasičské
všestrannosti. Při samotné dálkové dopravě byl kladen důraz na správný postup při
vyvazování stroje a hadic, použití přetlakového ventilu i způsob signalizace a spolupráce členů družstva a družstev navzájem.
Všechny zmíněné úkony hodnotila komise
rozhodčích, ve které byl i velitel benešovské
hasičské stanice pan Jiří Černovský. Cílem
akce nebylo rozdávat trestné body za případné chyby, ale předejít možným pochybením při skutečném zásahu. Ani v době
cisternových vozů totiž u zásahů požární
stříkačky své místo neztratily.
Martin Kůrka, starosta okrsku Ostředek

Malí atleti opět trénují
Atletický oddíl 1.AK Chocerady
zahájil po prázdninách již svojí třetí
sezónu. Děti se opět sešly po soustředění
na pravidelném odpoledním tréninku,
který se koná vždy v pátek. Poslední
zářijový pátek nám přálo krásné
slunečné počasí, a tak na novém hřišti
Sportovní mateřské školy mohly na
prvním tréninku proběhnout pro děti
připravované závody v běhu. Malí
atleti se budou scházet každý pátek ve
Sportovní mateřské škole Človíček od
15:30 do 18:00 hodin postupně podle
věkových kategorií od 2 do 10 let. Pokud
máte zájem rozšířit řady, aktuálně
58 aktivních členů, přijďte se osobně
podívat na náš trénink a domluvit se s
našimi vyškolenými trenéry.
Radim Skalický
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Jednou z dávných tradicí, jak víme
a jak bylo již vzpomenuto, všude, kde
je vysvěceno, i na vesnici, byla pouť. V
Choceradech tomu nebývalo jinak, pouť
zde byla tradována po staletí, k 15-tému
srpnu, k svátku Nanebevzetí Panny Marie,
a jen nešťastným osudem vzala za své před
30 lety. První pokus o oživení po těch letech
byl před dvěma roky a nebyl marný, pouť
podle novodobého zvyku to ale v pravém
smyslu nebyla, nebyli - li komedianti. Na
druhém pokusu, který se před rokem měl
konat na fotbalovém hřišti, se na poslední
chvíli podepsalo nepříznivé a mimořádně
deštivé a studené léto, které přesně v den
konání právě tímto rozmarem tuto dobrou
snahu zmařilo. Rostoucí vůli skutečně ji
oživit a vrátit k tradici letos předběhli snad
telepaticky a s podvědomím, že to snažení
zde je, Beckovi. V předstihu, ještě v zimě, se
sami přihlásili a narazili na úrodnou půdu.
Od první chvíle i přes vzdálený styk bylo
víceméně zřejmé, že se pouť do Chocerad
vrátí.
Již po první návštěvě a ohledání místa
konání v sousedství hotelu Ostende, které
kdysi opustili jejich předci, bez problému
s tímto souhlasil nový majitel pozemku
pan Herda a stejně tak i hotel, resp. také
nový majitel i provozovatel. Bezúplatnou
smlouvu o konání pouti obec bez váhání
a bez námitek též přijala a mohly začít
přípravy. Pan Herda se svojí firmou začal
upravovat pozemek a obec ve spolupráci s
hotelem připravila vše ostatní.
V pondělí 8. srpna, i když s menší
dopravní zácpou při vjezdu z hlavní
tepny pod Ostende Beckovi podle dohody
najeli, do středy pak postavili atrakce a
ještě týž den v podvečer, byť se skluzem
proti předchozímu oznámení, rozhoupali
houpačky, roztočili zvířátkový kolotoč,
otevřeli prolézačku, tramplínu, nafoukali
dětský hrad, a všemi těmito atrakcemi
začali lákat děti k zábavě, která k pouti
patří. Roztomilé bylo, že zlákali na atrakce
i rodiče, kteří sice hudrujíce, co to stojí,

sáhli do svých peněženek, aby dopřáli
svým ratolestem to pouťové štěstí. A když
se přidal autodrom, dny opravdové pouti
mohly začít. V sobotu pak přibyl ještě
dodatečně, i když malý, řetízkový kolotoč

a naši staronoví nájemníci či hostitelé za
jak jinak než pouťového hudebního reje
rozbalili vše, co navezli, včetně střelnice
a stánků, ke kterým se přidaly ještě další
- s řemesly a prodejní. Bývalá louka „za
Ostendem“ ožila, možná či téměř jako
kdysi. Ani Ostende nezahálelo. Jak slíbilo,
již v předstihu připravilo vzorně vyčištěnou
plochu svého areálu včetně zázemí a s
pomocí obce a dalších dobrovolníků i

sousedů vystrojilo vše potřebné k hostování
a večerní produkci. Všechno až dotud jak
na drátku se přesně v době zahájení zábavy
snažila přerušit a také přerušila přeháňka,
která ale, přestože si zamanula, nezahnala
všechny domů, a když zjistila, že neuspěje,
stáhla mraky pryč a dovolila vrátit se svým
natěšeným hostům zpět a plánovaná zábava
pod širým nebem mohla také začít. I když
ještě na kalužích, vystoupili choceradští
sokolští se svými country tanci a stejně tak i
mažoretky Smetanky přidali svým rytmem

CESTA KOLEM SVĚTA
Počasí se svými rozmary se opět
rozhodlo stejně jako v červnu při pořádání
Pohádkového lesa prověřit odhodlání nás
organizátorů i účastníků nevzdat to, ať
je teplo nebo zima, hezky nebo škaredě.
Navzdory uplakanému počasí v sobotu 8.
října všichni účinkující dorazili v plném
počtu na svá stanoviště. Jen trasu jsme
trochu zkrátili a některá stanoviště



zastřešili plachtami. A nevzdala to naštěstí

podnět k tancování a veselí na ještě mokrém
betonovém parketu. Skvělá hudba Unigena
bratří Vidrnů pak hrála včetně zpěvu k
tanci líbivé žánry a přilákala další hosty.
Přerušení po dešti nastalo už jen jedno, a to
přesně o desáté, když oblohu již otevřenou
hvězdám prozářil ohňostroj – velkolepý
sponzorský dar Becků Choceradům, který
svými paprsky osvítil celou obec i přilehlé
okolí. Samechovští dobrovolní hasiči to
vše ohlídali, a aby nevyšli ze cviku, protože
tentokráte žádnou „svoji“ práci neměli,
obsadili autodrom a řádně si zajezdili.
Zábava se roztočila a skončila až nad
ránem, když snad všichni dobře pobaveni
rozešli se v klidu domů.
Říkávalo se a tradovalo, že choceradskou
poutí končí(vá) léto. Letošní pouť nedbala
na tuto místní pranostiku, zaplaťpánbůh
a o to lépe, léto spíše navrátila a krásnou
a slunnou nedělí přilákala ještě tedy
naposledy pro letos své snad vděčné hosty
a v klidu a vší pohodě ukončila to své, pro
nás starší po těch létech oživené dění. A
také zároveň, doufejme, navrátila tradici.
Velké díky patří Beckovým za to, že
přijeli a přivezli nám, co k pouti patří, díky
panu Herdovi a jeho firmě, že pronajal a
připravil pozemek, díky hotelu Ostende,
že nabídl a připravil areál, pohoštění a ve
spolupráci zábavu pod širým nebem, díky
stánkům i řemeslníkům, že se zúčastnili,
zvláštní díky patří za stánek se sklem
KavalierGlassu, který 50% z tržby podpořil
vyhořelou sokolovnu, další díky patří
také brigádníkům, skvělé partě kluků ve
vestičkách, kteří vzorně ohlídali provoz ve
středu obce a bez problému v průběhu a
zvláště ve špičkách zvládli parkování, díky
patří všem, kteří se dobrovolně přidali a
pomohli. Pouť bez lidí není poutí, takže
také díky všem, kteří nezůstali doma a
přišli.
Sen o znovuzrození pouti se stal
skutečností, a já doufám, že se splnil pro
všechny, kteří ji ta léta postrádali, a též pro
všechny, kteří ji zas příště chtějí.
Ivo Kořínek
ani spousta statečných rodičů a dětí - i
přes nepřízeň počasí dorazilo dětí téměř
sedmdesát. Na trase je čekaly tradičně
zejména sportovní úkoly a na závěr
oblíbená lanovka. Na zpáteční cestu už za
odměnu svítilo i trochu sluníčko.
Těší nás, že k našim stálicím přibyly
opět další dobré duše ochotné věnovat svůj
volný čas dětem. Děkujeme všem a těšíme
se s vámi na další akci !!!
Klára Růžičková a Martina Kamelská
u

OHLÉDNUTÍ ZA POUTÍ
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Krčma u žraloka

Doufáme, že 15. ročník bude plná
řeka zajímavých plavidel a nadšených
soutěžících.

V měsíci červenci proběhl nultý
ročník hudebního festivalu nazvaného
„VLKOFEST 2011“, který se konal na
pláži pod Krčmou U žraloka. Na scéně
vystoupilo celkem šest hudebních skupin
se svými zpěváky. Tato akce se líbila jak
divákům, tak i ostatním zúčastněným, a
proto chceme v tomto projektu pokračovat
i nadále tak, aby se festival stal stálicí
v pořádaných akcích v naší obci.
Na konci prázdnin odstartoval již 14.
ročník „Žralokových necek“, kde se též sešel
hojný počet bohužel jen diváků. Soutěžící
plavidla v počtu 3 kusy obsluhovalo devět
členů posádek a těm patří vřelý dík, že
spoustu diváků pobavili svými plavidly a
plavebním uměním.

Choceradské hodiny
Už si ani nepamatuji, kdy naposledy
choceradské věžní hodiny ukazovaly
pravidelný a správný čas. Vzpomínám
si ale, jak se nejdřív zpožďovaly a pak
zase zrychlovaly anebo pozastavovaly, až
nakonec zastavily úplně. Přes několikeré
pokusy opravit a rozchodit hodinový
stroj se nepodařilo dostat jej do takového
stavu, aby poháněl synchronně s časem
ručičky svých ciferníků, obrácených na tři
strany obce. Nepomohlo ani dodatečné
elektromotorické
natahování,
které
sice nahradilo potřebu pravidelného
natahování ručního, ale sám stroj již
nezvládal bez nutné stálé pozornosti vůči
své staré mechanice ten správný chod.
Choceradské věžní hodiny pocházejí, jak
napovídá kronika, z dílny firmy Hainzovy
z Prahy, která je dodala v roce 1882 za
540 zlatých. Vše se jednou unaví, i stroj, a
vzhledem k jeho stáří, vždyť by mu bylo za
rok již 130 let, si zaslouží odpočinek. Ne že
by nešel opravit a zprovoznit. Ta úvaha zde
zase byla, ale v součtu všeho, co by pro to
bylo nutno udělat, a to ještě s výsledkem,
že původně jistě precizní mechanika z
mistrovské dílny je přeci jenom už dávno
překonána a v současném světě elektroniky
by sotva stačila držet krok s časem měřeným
dnes na sekundy, na zlomky sekund, a
ještě k tomu digitálně. Nehledě na to, že
právě ona mechanika by vyžadovala stálý
dohled, seřizování a pravidelnou údržbu
stroje včetně mechanických rozvodů k
oněm třem ciferníkům. Naposledy, pokud
dobře pamatuji, dělal toto vše včetně
natahování Stanislav Ullmann st., známý
svojí dovedností a spolehlivostí. Když si
ale uvědomím(e), kolik schodů našlapal, a
musel a pravidelně, aby se stroj nezastavil.
u

Pravdou asi bude, že jen stěží bychom v
dnešním spěchu našli někoho takového.
Rozhodnuto tedy bylo, že s poděkováním
za tu více než stoletou službu pustíme stroj
do důchodu a nahradíme technikou, která
se dnes nabízí. Tentokráte vzala vše do
svých rukou obec - podobně, jako se o tuto
službu starají i jiná města a vesnice - našla
firmu a zařídila vše potřebné.
30. srpna po jednodenní instalaci se vším
všudy! rozhýbaly simultánně tři hodinové
motorky každý svůj pár ruček. Tolik málo
času stačilo pražské firmě Elektročas kromě
nutné adaptace pro nové hřídele k ručkám,
vykonané v předstihu k oživení hodin,
resp. jejich ciferníků. Povel hýbat jimi
synchronně jim dává „chytrá krabička“ řídící jednotka, tedy vlastně hodinový
stroj bez jediné mechanické součástky,
který s pomocí antény chytá signál z
éteru, vysílaný centrálně z Frankfurtu
nad Mohanem na všechny strany světa a
ovšem také do Chocerad. Jsou tak chytré,
že i po výpadku proudu, kterého ti tři
bez přestávky pracující pohaněči ruček
spotřebují méně, než stojí za řeč, si vše
zpětně pamatují a po obnovení dodávky
elektrické energie automaticky dorovnají
ručky přesně do svých správných poloh. Že
umí i přeskočit z času slunečního, jenž je
vlastně zimním, do času tzv. letního si po
tomto seznámení s nimi také každý jistě
domyslí, koneckonců tato technika je již ve
výbavě mnohých našich domácností. Mají
jen dvě chyby, které ale nejsou nedostatky.
Za prvé, že netikají, jenom tiše blikají. A za
druhé, že jsou bez půvabu, bez půvabu oné
mechaniky. Za to ony nemohou, oplácejí
nám však tím, že bez únavy dokonale
pracují. Shrnuto, máme je a bez starosti, bez
obsluhy, bez následných nákladů, máme je
a vyřešeny, doufejme, že na dlouhý čas.

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě a zdárném průběhu
obou akcí, a zároveň poděkovat obecnímu
úřadu za podporu při pořádání těchto akcí.
Za „Krčmu u žraloka“ Jaroslav Mlčoušek
Bohužel, jak už jsem jedenkráte
vzpomněl, schází nám ten čtvrtý ciferník,
který tenkrát naši předci neosadili, i když
na něj aspoň zvenčí mysleli, a neudělali
to zřejmě jenom proto, že neměl komu
ukazovat - v té době by to bylo vlastně
jenom ke hřbitovu, do polí a do farské
zahrady. Když jsem tentokráte důkladně
a pozorně prolézal kostelní věží a viděl
jsem zblízka to dílo stavební, neodvážil
bych se pravda předložit ten záměr, natož
jej pak realizovat - dodatečně osadit věž
„hodinami“ na východ. Museli být mistry
naši předci, vezmeme-li v úvahu, s jakými
prostředky tehdy pracovali. Jako že ho
nenosím, klobouk dolů a s poklonou.
Průhled ciferníkem na náves

A na závěr: k věžním hodinám víceméně
patří hodinové – bicí zvony, cymbály. Ty
naše je také měly, dva. A stále mají. Ten náš
nový chytrý strojek i tuto obsluhu obsáhne
a umí, a když už ho tedy máme, byla by,
myslím, škoda jej tímto nezaměstnat.
Každá akce má své etapy. A všechno má
svůj čas, jak všichni víme. Jelikož i tato
akce představuje také nějakou tu práci
a investici, byť nevelkou, tak zas příště.
Koneckonců nechme to, až se zaběhnou ty
zbrusu nové choceradské hodiny. Hodiny
na věži choceradského kostela, které zase
chodí, ukazují a odměřují neúprosně náš
čím dál více drahocenný čas.
Ivo Kořínek



Choceradský zpravodaj

Účetní a ekonomické služby
- podvojné účetnictví
vedení daňové evidence
zpracování daní
- administrativní správa
- organizačně hospodářské služby

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ
zimA 2012
(8.sezóna)

Taneční škola je akreditovaná Svazem
učitelů tance

Mlejnková Hradská Hedvika
Chocerady 357

Sokolovna Strančice

Tel: 775 012 445

Kurz S2: Mírně pokročilí 17:00 – 18:35 neděle, od 8.1.

Kurz S1: Začátečníci 15:00 – 16:45 neděle, od 8.1.
Kurz S3: Středně pokročilí 18:45 – 20:25 neděle, od 8.1.
Kurz S5: Speciál 20:35 – 22:15 neděle, od 8.1.

Výuka a doučování angličtiny
Tom Barwick, původem z Londýna, nabízí výuku britské
angličtiny, včetně konverzace. Dlouholetá praxe z výuky
dospělých i dětí, přátelský přístup a dobrá cena.
Hvězdonice 115, tel.: 602 587 111 (česky) nebo 721 290 290
(anglicky), e-mail: tbarwick1968@yahoo.co.uk

SÁL OÚ TEHOV

Kurz T3: Středně pokročilí 18:45 – 20:25
pondělky, od 9.1.
Kurz T4: Více pokročilí 20:35 – 22:15
pondělky, od 9.1.

Kurz zahrnuje 13 večerů (11 lekcí, 1 prodloužená a 1
ples)

Lékařka, rodačka z Chocerad,nyní žijící v
Praze,hledá letní byt(květen-září) v Choceradech
nebo blízkém okolí(postačí jedna místnost).
Kontakt: 724003511

Cena: 1750,-Kč/osoba, 3400,-Kč/pár
Zápis a informace: tel.: 251 614 550 nebo 603 238 090,
e-mail: vasova@volny.cz

o

dodávka, montáž plastových, dřevěných, hliníkových oken, dveří
pozáruční servis a opravy oken všech výrobců

žaluzie, parapety, sítě proti hmyzu, garážová vrata, rolety

tel: 777 722 648

tel: 605 569 742

www.sosokna.cz
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