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ZPRÁVY Z OBCE
Zahájení sanace svahu v Lipské
5. března zahájí firma AVERS spol.
s.r.o. stavební práce na sanaci svahu v dolní
Lipské. Staveniště bylo sice předáno již
v listopadu, ale skutečné započetí stavby
bylo ponecháno na příznivější roční
období. Stavba dost znepříjemní život
zejména obyvatelům dolní Lipské, protože
samozřejmě v jejím průběhu bude velmi
omezeno používání komunikace, které se
sanace bezprostředně dotýká. Stěžejní částí
projektu je právě statické zajištění svahu
pod i nad vozovkou. Po odstranění dřevin
v nezbytně nutném rozsahu budou ihned
zahájeny zemní práce. Přesný harmonogram
zatím (do uzávěrky časopisu) nemáme
k dispozici, ale budeme jej zveřejňovat
na webových stránkách obce i v dalším
vydání zpravodaje. Je pravděpodobné, že
v některých fázích stavby bude komunikace
nejen neprůjezdná, ale také neprůchodná
pro pěší. Jako náhradní příjezd k domkům

v Lipské bude sloužit lesní cesta z Pánovky,
náhradní přístup pro pěší zajistí včas firma
ve spolupráci s obcí. Dokončení stavby je
plánováno na konec září. Prosíme občany
o pochopení a trpělivost při nutných
omezeních.
Žádost o dotaci na opravu křížku v
Choceradech
V loňském roce jsme neuspěli se
žádostí o dotaci na opravu tzv. morového
křížku v Choceradech, který stojí u hlavní
silnice směrem na Ondřejov a který je
dlouhodobě ve špatném technickém stavu.
V únoru letošního roku jsme proto do
vyhlášeného Programu obnovy a rozvoje
venkova ministerstva pro místní rozvoj
žádost znovu podali, a to ve výši 129.360
Kč. Snad se na nás tentokrát štěstí usměje
a budou spokojeni i všichni obyvatelé
ulice U Křížku, kteří obci zaslali v roce
2010 petici za obnovení této malé sakrální
stavby.
starostka obce

VYSVĚCENÍ KAPLE NA
KOMORNÍM HRÁDKU
Zámecká kaple Nejsvětější Trojice na
Komorním Hrádku se dočkala po mnoha
desetiletích svého velkého dne – 15. února
byla při slavnostní mši znovu vysvěcena.
Požehnat kapli a celebrovat celou mši přijel
těsně před svým odjezdem do Vatikánu,
kde byl ustanoven kardinálem, pražský
arcibiskup Dominik Duka. Při bohoslužbě
ho doprovázeli farář mnichovické
farnosti Ivan Kudláček a kaplan hradní
stráže Vladimír Hodousek. Slavnostního
ceremoniálu se zúčastnil také ministr
obrany Alexandr Vondra.

Kapli, stejně jako jiné krásné a cenné
interiéry zámku, velmi poškodily necitlivé
zásahy provedené po roce 1945, kdy celý

KULTURNÍ A
SPOLEČENSKÉ AKCE
březen a duben
Maškarní zábava pro děti
Děti se mohou těšit na veselou
karnevalovou zábavu s písničkami Inky
Rybářové a s klaunem Rybičkou v sále
hotelu Ostende v sobotu 17. března od
15 hodin. Nezapomeňte na masky!
Velikonoční výstava
V rodinném centru Sluníčko proběhne
od 26. března do 4. dubna výstava
velikonočních kraslic a dekorací.
Přispějte i vy svými výtvory!
Posezení pro seniory
Sociální komise obecního úřadu
pořádá pro seniory v pátek 30. března
od 14 hodin ve školní jídelně přátelské
posezení.
Čistá řeka Sázava
Ve dnech 13. – 15. dubna pořádá
Posázaví o.p.s. jarní úklid řeky Sázavy.

areál převzala armáda. V polovině 50. let
tak byl zničen původní mobiliář, kaple
sloužila jako tělocvična a později jako
sklad materiálu. Rekonstrukce kaple do její
původní barokní podoby začala v roce 1991.
Při ní byla obnovena dlažba z červeného
pískovce ukrytá po desetiletí pod
betonovou podlahou, byly restaurovány
těžce poškozené nástěnné malby, zpevněna
klenba, zapůjčen oltář a dovezeny též
varhany. Po dokončení oprav začala kaple
sloužit alespoň jako koncertní síň, ale
rekonstrukci ve smyslu duchovním završilo
právě až zmíněné slavnostní vysvěcení
kaple, které jí navrátilo původní smysl –
sloužit věřícím, a to nejen z Komorního
Hrádku.
Klára Růžičková
(Foto - zdroj Benešovský deník)

Den Země
V sobotu 21. dubna oslavíme svátek
Země užitečnou prací pro naši
obec – budeme tradičně (bohužel)
uklízet odpadky, ale také upravovat a
zvelebovat některá veřejná prostranství
v obci (nové výsadby, úpravy trávníků).
Sraz bude ve 13 hodin u rybníka před
kostelem. Prosíme, vezměte si pracovní
rukavice.
Pálení čarodějnic
Na 30. dubna od 18 hodin chystá
SK Chocerady na fotbalovém hřišti
zábavné „čarodějnické“ hříčky pro děti,
ohníček s opékáním buřtů a v 19.30
hodin čarodějnickou hranici.
Stavění máje v Samechově
Připravuje SDH Samechov na 30. dubna
Podrobnější informace o některých
akcích najdete uvnitř zpravodaje.
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Svozy komunálního odpadu
v roce 2012
Dle zakoupené známky probíhá systém
svozů následovně:
známky s frekvencí
Ø

1 x týdně - svoz každé pondělí

Ø

1 x 14 dní - svoz každé liché
pondělí

Ø

1 x měsíčně - svoz každé 1.
pondělí v měsíci (6. února, 5.
března, 2. dubna, 7. května, 4.
června, 2. července, 6. srpna, 3.
září, 5. listopadu, 3. prosince

Ø

sezónní (pro rekreační nemovitosti) - svoz každé 1. pondělí
v měsíci ve II. a III. čtvrtletí
(7. května, 4. června, 2. července, 6. srpna, 3. září, 1. října)

Ø

pytle - svoz kterékoli pondělí

U měsíčního svozu dochází ke změně,
oproti původně avizovanému poslednímu pondělí v měsíci. Všichni občané,
kteří si měsíční známky již zakoupili, byli
o změně dopisem informováni.
Iva Vávrová

Harmonogram svozu
bioodpadu v roce 2012
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

7, 21
4, 18
2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
4, 11, 18, 25
1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
12

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Rodinné centrum Sluníčko pro vás
chystá stejně jako v minulých letech
inspiraci pro velikonoční tvoření a
současně soutěž o nejhezčí výrobek.
Výstava velikonočních kraslic a dekorací
proběhne od 26. března do 4. dubna.
Navštívit ji budete moci v hodinách, kdy
je otevřena herna pro rodiče s dětmi:
úterý 9 – 12 hodin, středa 9 – 12 a 16 - 18
hodin, čtvrtek 9 – 12 a 15 – 16 hodin. Svoje
výrobky můžete nosit od 13. března až do
zahájení výstavy, byli bychom rádi, kdyby
se zapojilo co nejvíce tvůrců – dospělých i
dětí. Těšíme se na vaše originální výtvory!
		
Martina Kamelská

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ
V DOMÁCNOSTECH
V době od 25. února do 13. května 2012
proběhne na území celé České republiky
výběrové šetření o životních podmínkách
domácností. Uskuteční se v 10712
domácnostech, z nichž se 7 112 zúčastnilo
šetření již v předchozích letech, všechny
domácnosti byly do šetření zahrnuty na
základě náhodného výběru počítačem.
Týkat se bude všech osob, které mají ve
vybraném bytě obvyklé bydliště.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat
dlouhodobě
srovnatelné
údaje
o
sociální a ekonomické situaci v celkem
30 evropských zemích. Dalším cílem
je získat data pro výpočet ukazatelů
peněžní
a
materiální
chudoby.
Šetření organizuje Český statistický
úřad. Pracovníci zapojení do šetření se
budou prokazovat průkazem zaměstnance
ČSÚ nebo průkazem tazatele a příslušným
pověřením Krajské správy ČSÚ, které
je ve spojení s občanským průkazem
opravňuje k provedení šetření. Ve všech
fázích zpracování je zaručena anonymita
zjištěných údajů a získaná data jsou
důsledně chráněna podle zákona o státní
statistické službě a zákona o ochraně
osobních údajů.				
převzato z materiálů ČSÚ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Významná životní jubilea
Se souhlasem jubilantů uvádíme významná životní výročí
našich spoluobčanů
leden
Petr Krpal, Chocerady, 60 let
Ján Demeter, Samechov, 70 let
Stanislav Svoboda, Samechov, 65 let
Libuše Vlková, Chocerady, 65 let
Jana Vávrová, Vestec, 70 let
Josef Kůrka, Samechov, 65 let
únor
Vratislava Neprašová, Chocerady, 60 let
Vlastimil Šusta, Samechov, 90 let
Miroslav Krejčí, Chocerady, 65 let
Věra Hlaváčová, Vlkovec, 75 let
Jiří Zajíc, Chocerady, 60 let
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
spokojenosti
Obecní úřad Chocerady

štěstí a osobní

V sobotu 19. května 2012 pořádá Obec Chocerady pro občany
zájezd do Prahy na muzikál Hello, Dolly! do Divadla Hybernia.
K dispozici je 48 vstupenek, cena vstupenky pro občana je 400,- Kč.
Doprava autobusem z Chocerad do Prahy a zpět bude plně hrazena
obcí.
Vstupenky na představení si můžete zakoupit již teď
v pokladně OÚ u pí Vávrové.

Muzikál Hello, Dolly!

vznikl na motivy frašky Thortona Wildera dnes známé pod
pojmem Dohazovačka. Jednoduchý příběh vdovy Dolly Leviové,
která se živí jako dohazovačka a jednoho ze svých zákazníků –
mrzoutského starého mládence – přiměje svým šarmem a kouzlem
změnit se v milého a galantního muže, zpracoval Michael Stewart.
Geniální hudbou jej opatřil Jerry Herman.
Slavný americký muzikál měl premiéru před 46 lety v New
Yorku. Ústřední píseň v podání Louise Armstronga (stejně jako
slavná filmová verze s Barbrou Streisand) obletěla celý svět a stala
se nesmrtelným hitem – právě tak jako celý muzikál.
V hlavní roli Dolly Leviové: Ivana Chýlková bez alternace
Začátek představení v 19.00 hod.
Odjezd autobusu z Chocerad od kostela v 17.00 hodin.
Zastávky v částech obce Komorní Hrádek a Vestec.
u
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KALENDÁŘ AKCÍ PRO
ROK 2012
V tomto roce nás čeká opět řada
společenských
událostí.
Kromě
tradiční pozvánky na akce chystané
v nejbližším období (březen – duben)
proto uvádíme pro vás i přehled
dalších plánovaných akcí, abyste si
je mohli, pokud budete chtít, včas
zařadit do svého programu. Ke všem
budou samozřejmě včas zveřejňovány
bližší informace ve zpravodaji i na
plakátech.
Pohádkový les
12. května
Máje
19. května
Sportovní odpoledne pro děti
27. května
Den dětí
2. června
Oslavy 90. výročí založení sboru SDH
Samechov
23. června
Žralokovy necky
11. srpna
Choceradská pouť
14. -18. srpna
Hasičský den pro děti v Samechově
25. srpna
Cesta kolem světa
6. října
Posezení pro seniory
12. října
Lampiónový průvod
28. října
Drakyáda v Samechově
17. listopadu
Zdobení vánočního stromu v
Choceradech
1. prosince
Rozsvícení vánočního stromu
v Samechově
2. prosince
Mikulášská zábava pro děti
8. prosince

u

POZVÁNKA PRO SENIORY
Sociální komise obecního úřadu
Chocerady pořádá pro naše seniory v pátek
30. 3. 2012 od 14.00 hodin ve školní jídelně

Přehled akcí - mažoretky
Smetanky

Program pro ně už pilně nacvičují děti
ze základní a mateřské školy. Tradičně
bude každý senior obdarován od dětí
výrobky s velikonočními motivy. Vystoupí
i mažoretky Smetanky. K bohatému
programu nebude chybět ani tradiční
občerstvení.

Na jaře a v létě nás čeká několik
vystoupení mimo naši obec, na která se ale
můžete za námi přijet podívat, budete-li
chtít:
• 21.4. vystoupení na akci
„Mačovické studánky“
• 26.5. přehlídka dechových
hudeb v Benešově
• 7.7. účast na oslavě 660 let
od vzniku Vranova
• 11.8. vystoupení v Žíňánkách

Srdečně zveme

Vaše mažoretky Smetanky

Přátelské velikonoční
posezení.

Školní časopis
BLIK…CVAK…PŘÍJEM!
Školní
časopis
BLIK…CVAK…
PŘÍJEM! jsem založil s Kristýnou
Krykorkovou a Petrou Brandejskou
v květnu roku 2011. Na konci července
bylo zveřejněno první číslo. Do nynějška
vyšla 4 čísla. Časopis vychází přibližně
jednou za dva měsíce. Na začátku měsíce
vždy požádám žáky choceradské školy, zda
by napsali nějaký příspěvek (básně, vtipy,
povídky…). Mimo to já i ostatní redaktoři,
tedy spíš redaktorky – Petra Brandejská a
Kristýna Krykorková, napíšeme nějaký
článek. Obsah druhého čísla byl věnován
grafitti a třetího hudbě. Děláme rozhovory,
ankety s učiteli a žáky choceradské školy.
Zveřejňujeme vtipy a v posledním čísle
je umístěna i křížovka. O Vánocích jsme
připravili vánoční speciál, ten chystáme i na
příští rok. V posledním čísle jsme zveřejnili
fotopříběh, který jsme sami vymysleli
a nafotili. Po shromáždění veškerých
příspěvků udělám grafiku a časopis předám
paní zástupkyni a ředitelce školy. Když po
pár dnech vedení školy časopis schválí,
je „BLIK…CVAK…PŘÍJEM!“ umístěn
do vestibulu Základní a mateřské školy
Chocerady a zveřejněn na stránkách školy
v sekci „Aktuality“. Zde je volně ke stažení.
			
Matěj Senft

Přehled akcí - hasiči
Na všechny tyto akce se může podívat i
veřejnost:
•
•
•
•
•
•

19.5. Pohárová soutěž v požárním
sportu hasičů okrsku Ostředek a Divišov
v Samechově
26.5. Postupová okrsková soutěž v
požárním sportu hasičů okrsku Ostředek
a Divišov v Třemošnici
2. -3.6. Okresní soutěž mužů a žen v
požárním sportu na stadionu ve Vlašimi
9.6. Soutěž v požárním sportu s PS 8
„Třemošnická 8“ v Třemošnici
28.9. Hasičské cvičení v Bílkovicích požární útok do kopce
6.10. Okrskové cvičení hasičů - dálková
doprava vody v Samechově

Zápis do Sportovní mateřské
školy Človíček
Sportovní mateřská škola Človíček v
Choceradech pořádá ve středu 4.4.2012
Den otevřených dveří. Ve středu 18.4.2012
pak proběhne zápis do Sportovní mateřské
školy Človíček na školní rok 2012/2013.
Veškeré informace lze získat na telefonu
776 143 015 nebo na internetových stránkách
www.sportovniskolka.cz.
Mgr. Markéta Skalická, ředitelka MŠ

Vzpomínka
12. ledna 2012 by se dožil 85 let pan Stanislav Procházka
z Chocerad, rodák ze Samechova. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná dcera Lenka
s rodinou.

12. led
Procház
znali, v
s rodino
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Závěrem loňského roku přinesla
Choceradům Česká televize hledaje kostel
a hřbitov blízký Hvězdonicům záměr
natáčení TV filmu. Tuto scenérii spolu s
malebnou návsí si tvůrci filmu z Kavčích
hor vytypovali již při své první návštěvě
Chocerad. Při návštěvě druhé, tentokráte
ohlášené v čase adventním filmový štáb
ČT filmování ve vyhlédnutém prostředí
choceradské návsi vyzdobenmé vánočním
stromem a betlémem potvrdil. Pozornosti
jim neušla ani řada domků pod parčíkem.
Ve stanoveném únorovém termínu
spadnuvším
do
doby
mrazivých
dnů filmaři najeli a natáčení zahájili.
Hvězdonice
poskytly
filmovému
štábu usídlení v restauraci U Kuželků,
mimochodem zařízení, kde se a také na
přilehlém nádraží odehrávají další scény
vznikajícího televizního filmu. Natáčení
započali v zámku na Komorním Hrádku,
coby inscenovaném domově důchodců.
6. února zámek uvítal spolu s herečkami
Jiřinou Jiráskovou a Květou Fialovou dvě
desítky místních důchodců a některé další
v rolích komparsistů. Další komparsisté
hostovali při natáčení ve Hvězdonicích
v rolích cestujících vlakem nebo v
rolích štamgastů či účastníků diskotéky.

V Choceradech měli příležitost
při
natáčení dne 14. února za účasti herců Igora
Bareše, Jana Hartla, Miroslava Vladyky,
Ljuby Krbové, Ondřeje Malého a Jana Ciny
ml., nyní pro změnu v rolích cestujících
autobusem, když se na den vrátila

autobusová zastávka před kostel, kde kdysi
bývala, nebo v rolích kolemjdoucích anebo
v rolích smutečních účastníků při pohřbech
před kostelem a na hřbitově. Zahrál si i
zmíněný choceradský betlém jen s tím,
že se proti předpokladu nevrátil na své
místo před kostel, nýbrž byl přesunut do
Hvězdonic, kde se kromě zmíněných scén

odehrávala scéna vánočního trhu. Celkem
hladký průběh natáčení zde v Choceradech
narušila pouze „scéna“ výpadku proudu
pro vůz cateringu v nejmrazivější noci z
neděle na pondělí před zdejším natáčením,
ale i to se nakonec podařilo zvládnout.
Film nese název Vánoční hvězda podle
scénáře J. a K. Bártů, v dramatugii B. Ludvíka,
produkci P. Vohnické, s kamerou A. Weisera
a v režii Miloše Zábranského, kterému při
této příležitosti redakce Choceradského
zpravodaje položila následující otázky:
Můžete nám prozradit téma filmu a hlavní
myšlenku?
Vánoční hvězda je tak trochu o
stárnoucím
muzikantovi,
který
je
zamilovaný do ženy, která si ho nevšímá.
Nechá se vyhecovat kamarády z kapely
a představí se na televizní soutěži, kde
hraje na tubu a zpívá. Ale je to i o dalších
postavách, které se prolínají. Příběh
vrcholí o vánočních svátcích, odhaluje
osamění lidí i hledání lásky k bližnímu.
Můžete nám představit hlavní postavy a
jejich herecké představitele?
Kapela má čtyři postavy, vedle
Igora Bareše, zde vystupují Jan Hartl



(baskřídlovka), Ondřej Malý
(klarinet) a Jan Cina, hraje na
křídlovku. Takový venkovský
šraml, který se objevuje i na
pohřbech. Příběh ukazuje i
rodinné problémy, vztah bratrů,
kdy jeden z nich prodá dům a
matku (Jiřinu Jiráskovou) chce
umístit do domu důchodců,
natáčeli jsme na Komorním
Hrádku, nebo vztah otce se
synem, nebo doktorky (Ljuba
Krbová), která přijíždí, aby se na venkově
seznámila s „pilotem“, v nádražácké košili.
Jaký důvod jste měli k výběru obcí
Hvězdonice a Chocerady?
Byl jsem moc rád, že obce nám vyšly
vstříc při natáčení, protože jsme zde našli
potřebné zázemí jednotlivých bytů, domů,
ale hlavně nádraží, na kterém
probíhá důležitá část děje,
cesta vlakem apod. Krajina
kolem Sázavy je nádherná.
Jak se vám v naší a sousední
obci natáčí, zvláště v tomto
extrémně studeném zimním
počasí?
Jsem potěšen, že jsme si
vybrali období, kdy opravdu
zima byla se svými mínus
dvaceti. Natáčení přinášelo
své dramatické chvíle, zamrzala kamera,
zhasínala světla. Přesto věřím, že k Vánocům
zima patří a to se nám už nyní povedlo.

Režisér Zábranský a kameraman Weiser v akci

Kdy bude uveden film na televizní
obrazovky?
S touto tématikou se dá předpokládat o
příštích Vánocích.
Za rozhovor děkujeme a těšíme se, že
tedy v čase příštích Vánoc uvidíme na TV
obrazovkách film s jeho protagonisty, naší
obcí a zdejšími komparsisty.
Ivo Kořínek
u

Natáčení České televize
v Choceradech
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Sbor dobrovolných hasičů
Samechov v roce 2011

jen anonymní vtipálek, který u našeho
trambusu přeřízl vzduchovou hadici.
Vrchol léta patřil maratónu příprav na dnes
již tradiční Hasičský den pro děti. Letos si
ho užilo neuvěřitelných 145 dětí a nespočet
dospělých. 28. září proběhlo cvičení
„Svatováclavský výstřik“ v Bílkovicích, kde
jsme byli už potřetí. Následovalo říjnové
okrskové cvičení v Samechově, spočívající
v dálkové dopravě vody kopcovitým
terénem. Vodu z řeky až na náves přivádělo
pět sborů okrsku Ostředek a dva sbory
z okrsku Divišov. Po několikaletém
koketování s postavením ženského
družstva se možná začíná blýskat na lepší
časy. Podařilo se dát dohromady skupinu
dívek a jejich první akcí byla listopadová
drakyáda v Samechově. Vše jsme zakončili
rozsvícením vánočního stromu první
adventní neděli.

2012 proběhla výroční valná hromada
okrsku Ostředek v nově otevřeném Hotelu
Samechov.
Zbývá doplnit hospodaření sboru.
Činnost sboru lze dělit na dva
Jako v minulých letech, i v roce 2011
samostatné tábory, které spolu velmi úzce
byl jediným příjmem sboru finanční
souvisí. Je to činnost sboru jako sdružení a
příspěvek z rozpočtu obce. Třicetitisícová
práce zásahové jednotky. Zatímco aktivita
dotace na chod a činnost sboru byla řádně
spolku se prakticky odvíjí od aktivity členů
vyúčtována k 15. listopadu 2011. Z těchto
a jejich chuti do práce, počet výjezdů
peněz bylo pořízeno hasičské vybavení,
zásahové jednotky tak dalece ovlivnit
výstroj a výzbroj. Například nářadí,
nemůžeme.
ochranné pomůcky, soutěžní požární sada,
Výčet akcí roku 2011 začneme pro
soutěžní přilby, ale také materiál na atrakce
tentokrát novinkou. Koncem února jsme
Hasičského dne, tažné zařízení pro Felicii,
se s kolektivem dětí hasičů i nehasičů
vybavení společenské místnosti, nebo
vůbec poprvé zúčastnili zimního Hasíkova
odměny pro děti.
dobrodružství v Kondraci. Akce nebyla
Zásahová jednotka v roce 2011
pojatá pouze v hasičském duchu, ale
vyjela k 9 ostrým zásahům, což je proti
nakonec jsme všichni odjížděli s pocitem
loňským 16 sice nižší číslo, avšak jsme
dobře stráveného dne. Počátkem března
přesvědčeni, že na kvalitě nám to neubírá.
proběhla
pod
taktovkou
Časy výjezdů naší jednotky jsou
hasičů v Samechově staročeská
velmi dobré a počínání družstva
zabíjačka. Prosluněný den se
u zásahu odpovídající. Jednotka
skvělou atmosférou se proměnil
byla u technické pomoci,
v nevšední zážitek, kdy se sešla
autonehod i požárů. Pokaždé,
téměř celá vesnice. Krátce na to
když byla povolána operačním
jsme se pustili do příprav na Den
střediskem, vyjela k místu
Země. Akce pořádaná v rámci
události dle požadavků. Největší
obce Chocerady tentokrát
prověrkou byl bezpochyby požár
přesídlila
do
Samechova.
choceradské sokolovny, kde jsme
Abychom mohli cestu v polích
byli jako první, ale zdaleka ne
ke křížku osázet novými
jediní. Tento mohutný požár byl
stromky, bylo nejprve třeba
fyzicky a časově velice náročný.
její okolí upravit. Vyřezáváním
Jednotka vyjela v půl třetí ráno a
šípků a křoví z mezí úvozové
na základnu se kvůli dohlídávání
cesty jsme strávili tři dny. Další
požářiště vrátila až kolem třetí
dva pak výrobou lavičky a
hodiny odpoledne.
Okrskové cvičení v Samechově - nástup družstev
přípravou usazení nového kříže.
Od ledna 2012 se naše řady
9. dubna za účasti dobrovolníků z celé obce
Rok 2011 nebyl jen o společenských rozšířily o tři nové členy a v průběhu roku
byla vysazena nová, především lipová alej, akcích. Nadále jsme pomáhali obci a bychom rádi přijali nové družstvo žen.
a usazen nový dřevěný kříž, který citlivě obyvatelům. Zalévali jsme zeleň, pomáhali Každý čtvrtek probíhají tréninky s mladými
zhotovil Ivo Procházka.
s odstraněním ledu z komunikace, s hasiči, které se na zimu přesunuly do
V polovině dubna jsme absolvovali vyčištěním zaplavené studny, čistili jsme tělocvičny ZŠ a MŠ Chocerady. Nadále
okružní cvičení okrsku Divišov a Ostředek, dešťové vpusti a kanály, udržovali požární vítáme nové zájemce, a to včetně dětí
kde už se s námi do ostré akce zapojily i nádrž, budovu zbrojnice i veškerou (bližší informace na tel.: 723 545 755 naše nejmladší přírůstky. Třicátý duben techniku. Trambus prošel pravidelnou Kůrka). Změn doznalo i složení jednotky,
tradičně patří stavění máje a pálení ohně. technickou kontrolou. Naši starou Avii, která je od ledna 2012 opět devítičlenná.
Ani v Samechově tomu nebylo jinak a kterou jsme v loňském roce začali využívat
V roce 2012 si připomeneme 90 let
do připraveného upevnění jsme vztyčili jako pódiový automobil při Hasičském trvání sboru. Takto významnou událost
vyzdobenou máj, která byla poražena dni, jsme opravili a nastříkali. Opatřena je třeba důstojně oslavit. Uspořádáme
až v červenci. Červen patřil setkání byla novými polepy. Každoroční problém pohárovou soutěž v požárním sportu a
okrsku Ostředek pod taktovkou a na s místem pro pořádání akcí se díky připravíme i program oslav, který bude včas
půdě ostředeckých hasičů. Následovala vstřícnosti obce zřejmě podaří vyřešit uveřejněn. Jsme rádi, že se podařilo hasiče
účast na soutěži Třemošnická 8, kde se úpravami obecního pozemku „Ve skále“, v naší obci udržet při životě, a děkujeme
s námi disciplíny požární útok zúčastnili kde jsme dostali povolení zbudovat a všem za podporu, kterou nám věnují.
naši nováčci. Koncem července jsme pak upravit prostor jako plochu pro trénování 					
Martin Kůrka, starosta SDH Samechov
vypomohli kolegům z Hvězdonic a na a společenské akce. Po terénních úpravách
jejich Dětském dni předvedli oblíbenou a redukci náletového porostu, se kterou Hasiči - nouzová telefonní čísla
atrakci - hašení vozu. V srpnu jsme byli jsme už začali, dojde k zatravnění plochy.
požádáni o naši účast coby požární dozor Jako sbor jsme se účastnili všech letošních 737 017 971 Z. Šarbach, velitel jednotky
při ohňostroji na choceradské pouti. okrskových schůzí, z nichž některé proběhly 723 545 755 M. Kůrka, zást. vel. jednotky
Radost z příjemné akce nám pokazil v hasičské zbrojnici v Samechově. V lednu 317 763 516 Obecní úřad Chocerady
u
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Poslední adventní koncert v zámku
Komorní Hrádek neproběhl jen v duchu
vánočním. Školící a vzdělávací středisko
mělo tentokráte dvojnásobně šťastnou
ruku při výběru protagonistů koncertu,
když pozvalo hudební folklorní soubor
Vycpálkovce. Koncert se stal tímto zejména
pro Chocerady mimořádně svátečním.

Přestože se domnívám, že Vycpálkův
soubor je v povědomí místních a byl
již časem vzpomenut, s mimořádným
potěšením v tomto ohlédnutí za koncertem
a vzhledem k významu, jaký si soubor nese
ve vztahu k Choceradům, přeci jenom jej na
stránkách našeho zpravodaje připomenu a
představím.
Vlastní koncert se konal 16. prosince
v rytířském sále zámku. Před diváky –
posluchače předstoupil 10-členný po
staročesku krojovaný soubor Vycpálkovci.

Profesor Vycpálek
¶1. února1847 - V22. listopadu 1922
Josef Vycpálek, český
sběratel lidových tanců
a písní, český buditel
a v občanském životě
gymnazijní
profesor,
pocházel z chudé rodiny
tkalce a chalupníka
z Chocerad, kde se
narodil 1. února jako
třetí dítě, ovšem po něm se narodilo ještě
sedm sourozenců. Přestože rodina byla
nemajetná, dbali rodiče na vzdělání svých
dětí a Josef se učil již v obecné škole hře
na klavír a také na varhany. Po ukončení



Již v úvodu při svém představení se vyznali
k vazbě na Chocerady, čímž více než
potěšili návštěvníky, a pak se rozehráli.
Dvoje housle, viola a kontrabas, flétna,
hoboj s klarinety a dudy české rozezvučely
atmosféru sálu do folklorního – lidového
reje v duchu, jaký asi zámek jen tak
nepamatuje. Úvodem zahráli pár melodií
o dudáckých Vánocích, poté pár písní
ze starých kancionálů, ukolébavku, něco

z cizích krajů a nakonec několik koled,
samozřejmě většinu skladeb za zpěvu.
Bravurnost všech členů, ačkoliv jsou
amatéry, je obdivuhodná, a tudíž se jejich
vystoupení setkalo s nadšeným potleskem.

několikrát psáno. Založen byl tedy v roce
1947 a u zrodu stál profesorův syn PhDr.
Vratislav Vycpálek, etnograf, přičemž
vůdčí osobností byl František Bonuš,
tělovýchovný pedagog a etnochoreoložka
Hannah Laudová a další. Oficiální název je
Soubor písní a tanců
Josefa
Vycpálka,
hudební a taneční
folklorní
soubor.
Ten se, jak už název
napovídá,
skládá
vlastně ze souborů
dvou. Tím prvním
je soubor hudební a
V. Vycpálek
pěvecký, jenž zde byl
a nazývá se přesněji Muzika Vycpálkovci,
tím druhým je soubor taneční. Taneční
Vycpálkův soubor je úzce spojen s jinou
tradicí, která je v Choceradech udržována
od dávné doby, s tradicí tancování České
besedy. Soubor navazuje svou činností na
Uměleckou besedu, která vznikla v Praze v
roce 1863. Besedu, jak ji známe a přenášíme
z jedné generace na druhou víc než 100
let, tancuje tento soubor ale v provedení
salónním. Název nese Český salónní tanec
beseda a u jeho zrodu stál sám Jan Neruda,
český taneční mistr Karel Link a hudební
pedagog a skladatel – spolumajitel hudební
školy s Bedřichem Smetanou Ferdinand
Heller.

Z historie Vycpálkova souboru

Závěrem je nutné poděkovat Školícímu
vzdělávacímu středisku KH za pozvání
Vycpálkovců, kteří se tímto ocitli i když ne
přímo zde v Choceradech, ale můžeme říci
- na domácí půdě.

Vznikl na počest stého výročí narození
nejslavnějšího, jak je známo, choceradského
rodáka prof. Josefa Vycpálka, o kterém
bylo v Choceradském zpravodaji již

V letošním roce vzpomínáme dvě výročí
profesora Vycpálka, 165 let od narození a
90 let od úmrtí.
Ivo Kořínek

obecné školy odešel Josef Vycpálek
studovat do Prahy. Nejprve studoval
na Akademickém gymnáziu a poté na
Novoměstském piaristickém německém
gymnáziu. Po maturitě pokračoval Josef
Vycpálek ve studiích na univerzitě, kde
se věnoval češtině, latině a řečtině pro
gymnázia, ale také filozofii a filologii.
Po skončení studiíí se stal vychovatelem
v Praze, ale službu opustil, aby přijal
místo jako suplent na Gymnáziu v Mladé
Boleslavi. Zde se Vycpálkovi líbilo, sžil se
se svými kolegy a ihned sestavil ze zájemců
profesorského sboru pěvecký kvartet. Dále
se Vycpálek zapojil do činnosti pěveckého
sboru Boleslav, jehož členem a jednatelem
se stal. Vyučoval také hře na varhany.
Vycpálek působil v Mladé Boleslavi 3

roky, v letech 1873-1876. Potom přijal
místo profesora gymnázia v Rychnově nad
Kněžnou, kde se zapsal jako významný
kulturní činovník, ale hlavně se začal zabývat
studiem a sbíráním lidových českých tanců.
Pomocníky mu byli studenti, kolegové,
následovníci a v neposlední řadě syn
Vratislav, který převzal otcův odkaz a
rozvíjel dále jeho myšlenky. V roce 1922
bylo vydáno Vycpálkovo životní dílo České
tance, a to v nakladatelství B. Kočího v
Praze. Dílo obsahuje 185 lidových tanců
a jejich variant. Tance byly sebrány na
Rychnovsku, Táborsku a Choceradsku.
Profesor Vycpálek zemřel 22. listopadu
1922 v rodných Choceradech.
Zdroj: www.vycpalkovci.cz
u

Vycpálkovci na domácí půdě

Choceradský zpravodaj

KOMPOSTÉRY POMOCNÍCI NA ZAHRADĚ
Bioodpad tvoří až 40% ze 3 miliónů
tun směsného komunálního odpadu
ukládaného ročně v ČR na skládkách.
Přitom se jedná o odpad, který se bez
problémů dá využít (na rozdíl např.
od plastů, jejichž recyklace je poněkud
problematická). ČR by podle evropských
směrnic měla množství bioodpadu
ukládaného na skládky snížit do roku 2013
o 50 % oproti roku 1995, což těžko naplní.
V naší obci podobně jako jinde mají dnes
občané možnost zbavovat se bioodpadu
bez velké námahy s pomocí placeného
hromadného svozu. Bioodpad tak neskončí
zbytečně na skládce, ale je odvezen do
kompostárny. Přeprava ovšem vždy
znamená spotřebu energie, a tak faktem
zůstává, že úspornější pro peněženky i
pro životní prostředí je prostě zpracování
tohoto odpadu doma kompostováním.

Pro usnadnění práce se zahradními zbytky
je dnes na trhu k dostání mnoho druhů
kompostérů, takže tvorba kompostu
nemusí být nutně spojena s vidinou
hromady zabírající velký prostor v zahradě
a namáhavého přehazování. Inspiraci a
radu můžete hledat např. na webových
stránkách Ekodomov (Ekodomov ð
EkoNákup ð Kompostéry).
Malé domácí kompostéry slouží ke
zpracování bioodpadu z kuchyně (zbytky
jídel, slupky atd.), zahradní kompostéry
kromě kuchyňských zbytků pojmou i
trávu, listí, zbytky rostlin. Při výběru
kompostéru je potřeba uvážit nejen jeho
dostatečný objem, ale v této souvislosti i
rychlost zrání kompostu. Například otočný
kompostér sice pojme méně odpadu než
většina statických kompostérů, kompost
ale vytvoří již za 4 týdny a pak je možné ho
znovu naplnit.
u

Nejlevnější variantou pro zahrady
jsou statické kompostéry. Jedná se o
uzavíratelné plastové nádoby bez dna a
s provzdušňovacími otvory, které se bez
problémů vejdou i na malou zahrádku.
Uzavřený prostor urychluje proces zrání,
protože rozkladné procesy mohou probíhat

blíže povrchu kompostu, než kdyby byly
zbytky uloženy na volné hromadě. Kontakt
kompostovaného materiálu s hlínou
přitom také umožňuje přístup půdním
organismům – žížalám, hmyzu atd.
Nejrychleji
a
nejsnadněji
(bez
nutnosti přehazování) se dá větší
množství kompostu vytvořit v otočném
kompostéru, což je uzavřená nádoba,
upevněná na kovové konstrukci, která
umožňuje otáčení kolem vodorovné osy.
Otáčení plné nádoby zvládnou i starší
děti. Promícháváním a provzdušňováním
obsahu se výrazně zlepšují podmínky pro
rychlé dozrání kompostu. Kompostér je
možno naplnit jednorázově nebo ho plnit
průběžně, hotový kompost získáme po
4 týdnech od posledního naplnění. Ještě
dokonalejší jsou dvoukomorové systémy,
které umožňují plynule vkládat bioodpad
i po naplnění jedné komory – zatímco

v jedné komoře kompost zraje, odpad
odhazujete do druhé. Pokud se nainstaluje
kompostér na vysoký stojan, je manipulace
s hotovým kompostem velmi snadná - lze
ho vysypat přímo do kolečka. Ideální je
umístit kompostér do polostínu až stínu,
aby nedocházelo k přehřátí a vysušení
kompostu. Statické i otočné kompostéry

lze dostat i v zateplených variantách, pokud
chcete, aby kompostovací proces mohl
probíhat i v zimním období.
Pro zpracování pouze domácího
kuchyňského odpadu se hodí nejvíce
vermikompostér - žížalový kompostér,
který je možno umístit přímo v kuchyni,
případně na chodbě. Základní podmínkou
je pořídit si pro začátek násadu žížal,
nejlépe žížaly hnojní, a udržovat obsah
přiměřeně vlhký. Kvalita vermikompostu
je podstatně vyšší než běžného kompostu.
Pro zpracování velkých objemů
bioodpadu z větších pozemků se hodí
komunitní kompostéry s velkou kapacitou,
které se ukládají do štěrkového lože (kvůli
lepšímu provzdušňování).
Kompostéry mohou ocenit ti, kdo
nechtějí mít na zahradě žádné hromady,
i když ani klasický otevřený kompost
nemusí být nutně černou skvrnou zahrady,
pokud je vhodně umístěný např. v dřevěné
ohrádce. Kompost by neměl chybět na
žádné zahrádce. Ani zahrada bez květin a
zeleninových záhonů by neměla o něj být
ochuzena. Žádné anorganické hnojivo,
kterým posypeme trávník, nemůže nahradit
tento bohatý a živý materiál. Odvezemeli všechen odpadní rostlinný materiál ze
zahrady pryč, trvale zahradu ochuzujeme
a půda, která nedostává tímto přirozeným
způsobem zpátky živiny, se degraduje.
Humus obsažený v kompostu dodává
půdě potřebné živiny v optimálním složení,
živiny vázané v humusu se nevyplachují
tak snadno jako průmyslová hnojiva do
povrchových i spodních vod. Humus ale
také zlepšuje strukturu půdy – zejména
zvyšuje její schopnost jímat vodu. Absence
humusu v půdě v globálním měřítku
významně ovlivňuje chod vody v krajině.
Společně s dalšími nepříznivými fenomény,
jako jsou rozorané meze, odvodnění apod.,
způsobuje na jedné straně pokles hladiny
spodní vody, na druhou stranu zesiluje
ničivé účinky přívalových dešťů.
Domácí
kompostování
bohužel
v posledních letech velmi ztratilo na
významu a je načase vrátit se k němu. Aby
bioodpad nekončil bez užitku v popelnicích
a aby se hromady rostlinných zbytků,
neupravené a nevzhledné, neobjevovaly za
ploty perfektně uklizených zahrádek, podél
cest, v roklích apod., kde zbytečně hyzdí
veřejné prostory.			
Klára Růžičková



Choceradský zpravodaj

Čistá řeka Sázava 2012
Čištění řeky v letošním roce bude
probíhat od pátku 13. dubna do neděle 15.
dubna 2012. Úklid provádějí dobrovolníci,
kteří jedou na lodích nebo jdou podél řeky a
do připravených pytlů sbírají vše, co do řeky a
okolí nepatří a s čím si příroda neumí poradit
sama.
Jedná se především o plastové obaly,
PET lahve, folie, torza lodí, kol, kočárků,
zahradního nábytku a dalších „odpadků“.
Ptáte se, jak se podobné věci na březích ocitly?
Něco odhodí do řeky neukáznění „milovníci
přírody“, něco turisté, chataři či rybáři, něco
jim prostě jen uplave a něco přinese velká
voda při záplavách. Projekt je nekomerční
aktivitou založenou na dobré vůli a snaze
všech zúčastněných. Pokud si myslíte, že by
bylo ve vašich silách pomoci řece Sázavě od
civilizačních nánosů, je několik možností -

věnovat řece Sázavě svůj volný čas a zapojit
se do úklidu aktivně přímo z lodě nebo
ze souše - přispět jakýmkoliv materiálem,
který je nezbytný pro realizaci projektu
(pytle, nářadí, rukavice, plastové nádobí,
hygienické potřeby atd.), potravinami pro
dobrovolníky (ovoce, zelenina, sušenky či
upečení bábovky) - poskytnout či pomoci se
zajištěním některých služeb pro dobrovolníky
(stravování, ubytování, hygienické zázemí,
atd.) - anebo přispět jakkoli velkým či malým
finančním příspěvkem na sbírkové konto
projektu: 1249-326666339/0800. Vaše peníze
budou použity na zajištění noclehů a stravy
pro dobrovolníky, zajištění instruktorů pro
bezpečnost pracujících na řece, dopravu věcí,
materiálu a mnoha dalších věcí potřebných
ke zdárné realizaci projektu. Dobrovolníci,
ale stejně tak i ti, kteří chtějí přispět nějakým
materiálem či službou, se mohou přihlásit
již teď, ale nejpozději do 10. dubna, a to:

e-mailem: info@posazavi.com nebo na
telefonu: 317 701 948, 731 612 436.
Loni dobrovolníci sesbírali z řeky Sázavy
a jejího okolí mezi Střechovem a Pikovicemi
32,52 tuny odpadků. Předloni se ze stejného
úseku odvezlo na skládky 30,46 tuny odpadků.
Řeku a její břehy uklízelo v průměru kolem
300 dobrovolníků denně. Byla mezi nimi i
patronka projektu zpěvačka Aneta Langerová,
která přijela pomáhat i se svým fanklubem.
Projekt Čistá řeka Sázava se koná pod
taktovkou tří organizátorů, napříč dvěma
kraji. Úklid úseku ze Střechova do Pikovic,
dlouhého téměř 100 kilometrů, tradičně
organizuje společnost Posázaví o.p.s. Úsek
mezi Havlíčkovým Brodem a Budčicemi je v
režii sdružení Sázava 21 a úsek z Vlastějovic
do Kácova si vzala na starost místní akční
skupina Lípa pro venkov.
					
převzato z tiskové zprávy Posázaví o.p.s.
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Fotografie a videa z ptačí perspektivy
Fotografie a videa z ptačí perspektivy

Zhotovení leteckých fotografií a videí pomocí modelů letadel a
vícerotorových vrtulníků

•

Vysoká přesnost zaměření foceného objektu
Možnost pohybovat se v nízkých letových hladinách
Od detailních po panomaratické fotografie
Videa ve Full HD rozlišení
Rychlé vyhotovení zadaných prací

Zhotovení leteckých fotografií a videí pomocí modelů letadel a vícerotorových vrtulníků.
• Vysoká přesnost zaměření foceného objektu
• Možnost pohybovat se v nízkých letových hladinách
• Od detailních po panoramatické fotografie
• Videa ve Full HD rozlišení
• Rychlé vyhotovení zadaných prací
• Mnohonásobně nižší cena oproti využití klasického letadla, vrtulníku

Mnohonásobně nižší cena oproti využití klasického letadla,
vrtulníku

Petr Paclt
Vlkovec 72
257 24 Chocerady
+420 603 551 500

info@fotozevzduchu.cz

Závody
rychlovarných
konvic
sobota
3.3. 2012
3:33 PM
Startovné
50,- Kc
ˇ

Zúcastnete
ˇ se
ˇ
potrhlého závodu
o nejrychlejší konvici!
Info: paclt.petr@gmail.com

Hospoda U Žraloka

Vytvářejte zpravodaj s námi !
Rádi uvítáme vaše příspěvky, názory, postřehy,
které byste chtěli uveřejnit v Choceradském
zpravodaji. Příspěvky zasílejte na adresu starostka@
chocerady.cz nebo zp@chocerady.cz, uzávěrka je
vždy do 5. dne v měsíci, kdy má zpravodaj vyjít.
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