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Ohlédnutí za minulým
rokem ….
Jako každý rok touto dobou vám
předkládáme stručnou bilanci toho, co se
v loňském roce podařilo (i nepodařilo)
v obci udělat. V roce 2011 jsme se
soustředili na dokončení administrativní
části, tj. ukončení výběrového řízení a
předložení všech potřebných dokladů
pro přiznané dvě velké dotace na SFŽP.
Odkanalizování další části Chocerad a
výstavba nové ČOV a druhá stavba, sanace
svahu v dolní Lipské, jsou realizovány za
finanční prostředky, které přesahují 50
mil. korun, a proto i na obci musela být
provedena řádná finanční analýza a rozbor
na dofinancování těchto akcí obcí. Jsou
to finanční prostředky dost vysoké, ale
obě akce jsou pro naši obec do budoucna
velmi důležité, protože pouze z rozpočtu
obce by k realizaci nikdy nedošlo. Nyní
vás stručně seznámíme s průběhem obou
akcí a vzhledem k tomu, že obě akce byly
zahájeny na podzim roku 2011, informaci
rozšíříme i o začátek letošního roku:
1) V říjnu loňského roku zahájila stavbu
nové čističky odpadních vod a dostavbu
kanalizace firma VHS Benešov, která
zvítězila ve výběrovém řízení. Na stavbu
má obec přislíbenu dotaci ve výši 45,672
miliónů Kč z Operačního programu pro
životní prostředí (OPŽP).
Nejdříve se začalo se stavbou objektu
nové čistírny odpadních vod pod
areálem firmy Mountfield a s pokládkou
hlavních kanalizačních řadů a veřejných
částí kanalizačních přípojek v západní
části obce. Po výkopových pracích byly
vybetonovány nádrže a dokončena hrubá

stavba ČOV a provedeny zkoušky těsnosti
nádrží. Počátkem roku 2012 pokračovala
stavba samotné ČOV a jejího provozního
objektu. V současné době je čistírna
částečně osazena technologií, lapákem
hrubých nečistot, dokončeno je obvodové
zdivo a dojde k zastřešení celého objektu.
Před dokončením jsou práce na zasypání a
hutnění výkopu a následovat budou terénní
úpravy kolem stěn ČOV.
Kompletně dokončeny jsou pokládky
hlavních kanalizačních řadů a přípojek
v ulici od nové ČOV směrem k fotbalovému
hřišti, v ulici směrem nad bývalou
dětskou léčebnu, v ulici nové zástavby
nad špejcharem, celá osada Tikalák, pod
osadou Tikalák směrem k Poddubí, v ulici
od Tikaláku až k bývalé dětské léčebně a
propojovací stoka v zástavbě za školou.
Došlo k finální úpravě cest na Tikaláku a
ostatní cesty jsou průběžně dosypávány,
hutněny a štěrkovány.
Od dubna letošního roku začne výstavba
řadů a přípojek v ulici za bývalou vilou
Dr. Musila, v ulici u mlýna a výstavba
propojovacího řadu do ulice u bývalého
komunálu, kde dojde k napojení na stávající
kanalizaci. V dalším období se počítá s
výstavbou kanalizace ve středu obce.
Aktualizované informace ke stavbě jsou
k dispozici na vývěsce u rybníka a na webu
obce.
2) Během roku byly dokončeny přípravy
i na druhou velkou akci – sanaci svahu
v Dolní Lipské, na kterou jsme dostali
příslib dotace taktéž z OPŽP, a to částku
8, 235 miliónů Kč. V listopadu firma Avers
spol. s.r.o., vybraná jako zhotovitel stavby,
převzala staveniště a pro nadcházející zimní
období byla odsouhlasena technologická
přestávka.
Práce na této stavbě se naplno
rozeběhly
počátkem
března
letošního roku, kdy bylo připraveno
staveniště a zázemí pro zhotovitele
stavby. Došlo k uzavírce komunikace
a pro pěší byla zbudována cestička,
která ústí v ulici Horní Lipská. Po
odstranění dřevin v rozsahu nutném
pro realizaci prací došlo v první
fázi k provizorní přeložce kabelu
veřejného osvětlení a k vyvrtání

KULTURNÍ A
SPOLEČENSKÉ AKCE
duben - červen
Pálení čarodějnic
Uskuteční se v pondělí 30. dubna. Od
18 hodin budou na hřišti SK Chocerady
připraveny hry pro děti, opékání buřtů
a v 19.30 hodin čarodějnická hranice.
Pohádkový les
TJ Sokol a OÚ Chocerady zvou v sobotu
12. května všechny děti do Oborského
lesa na hrátky s pohádkovými bytostmi.
Pohádková trasa bude začínat tradičně
na hřišti v Dolní Lipské - přístup je
kvůli sanaci náhradní cestou z Horní
Lipské. Na start se můžete vydat od 14
do 16 hodin.
Staročeské máje
V sobotu 19. května od 13 hodin
bude vsí procházet tradičně krojovaný
průvod s králem a slavnost májí
vyvrcholí v 18 hodin tancem besedy na
návsi před kostelem a večerní taneční
zábavou v Ostende.
Sportovní odpoledne
Sportovní mateřská škola Človíček
a 1. AK Chocerady zvou děti od 2 do
10 let, aby si přišly zasoutěžit v neděli
27. května od 14 do 18 hodin na
fotbalové hřiště.
Den dětí
Uskuteční se v sobotu 2. června od 15
hodin na hřišti SK Chocerady.
Zájezd seniorů
Ve čtvrtek 14. června se koná zájezd
pro seniory na výstaviště do Lysé nad
Labem.
Oslavy 90. výročí založení SDH
Samechov
Proběhnou 23. června od 13 hodin
na návsi v Samechově. Po slavnostním
programu bude následovat taneční
zábava pod širým nebem.
Podrobnější informace k některým
akcím najdete uvnitř zpravodaje,
všechny
budou
zveřejněny
ve
vývěskách.
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Žádosti o dotace
Počátkem roku obec požádala o
dotaci na opravu a posílení stávajících
vodních zdrojů a pokračování hlavního
vodovodního řadu. Jak jsme vás informovali
v říjnovém čísle zpravodaje, ministerstvo
zemědělství dotaci sice slíbilo, poté bohužel
příslib kvůli stanovisku Středočeského
kraje zrušilo. Máme ale hotový nový vrt
z finančních prostředků obce, který má
velkou vydatnost i dobrou kvalitu vody, což
je pro obec velkým přínosem a následně
se budeme snažit napojit tento vrt do
vodojemu a posílit hlavní vodovodní řad
v obci a současně i hlavní řad v některých
částech obce dobudovat. Vzhledem
k tomu, že se nejedná o tak velké finanční
prostředky, budeme se snažit vše financovat
i nadále z vlastních zdrojů.
Nedostali jsme také dotaci na obnovu
dvou křížků ve Vlkovci a morového křížku
v Choceradech. V únoru tohoto roku proto
obec zkusila štěstí znovu a podala žádost
o dotaci na obnovu morového křížku, ale
výsledek zatím není znám. O dotaci na
dva křížky ve Vlkovci už bohužel žádat
nemůžeme, neboť byly změněny podmínky
dotace a není možné o dotaci žádat, pokud
křížky nejsou na pozemcích ve vlastnictví
obce.
Dále vzhledem k odmítavému postoji
majitelů některých pozemků a také
k velké finanční zátěži, kterou pro obec
představují obě zmíněné velké stavby –
sanace a kanalizace, obec zcela odložila



další přípravy k podání žádosti o dotaci
na protipovodňová opatření v povodí
Vlkoveckého potoka. Hlavním důvodem
byla ale skutečnost, že bohužel bez souhlasu
všech majitelů dotčených pozemků nemůže
obec požádat ani o územní rozhodnutí.
Shrnutí dalších nejvýznamnějších akcí
Do uvolněného bývalého služebního
bytu u školy, o který škola neprojevila
zájem, se na podzim přestěhovalo Rodinné
centrum Sluníčko. Musela zde být
provedena rozsáhlá rekonstrukce
(výměna oken, nátěry, nové
povrchy),
abychom
dodrželi
požadavky hygieny a stavebního
úřadu. Rádi bychom z této
budovy udělali centrum nejen pro
nejmenší, ale i pro různé besedy,
setkání seniorů či výtvarné kroužky
dospělých.
Vzhledem k dlouhodobému
nedostatku míst v mateřské školce
byla místnost, z níž se odstěhovalo
rodinné centrum, využita k rozšíření školky
o jednu třídu pro 15 dětí a nová třída byla
otevřena také po nutných úpravách letos
v lednu.
Během roku se podařilo provést jednu
ze zásadnějších a pro další vývoj obce
významných změn územního plánu:
z ploch pro výstavbu bylo vyřazeno
rozsáhlé území Na Vinici.
Na některých místech obce – ve Vlkovci , na
Malé Straně i v Choceradech bylo doplněno
veřejné osvětlení.
Pro velký zájem obec zprostředkovala
občanům povinné kontroly komínů.
Obec zajistila odborný prořez stromů
postupně ve všech částech obce, což se
plánuje samozřejmě i pro další období,
protože prořezy je potřeba vždy po cca 3-5
letech opakovat.
Komunikace – to je stále aktuální otázka
pro všechny trvale žijící občany a chataře ve
všech částech obce. Moc bychom požádali
všechny o pochopení, že vše a nejen
komunikace, je jen a jen o penězích. Není
možné v této zprávě dopodrobna vyčíslit
hospodaření obce, ať se jedná o malé či
velké výdaje, příjmy pro obec jsou a budou
snižovány a jen bychom rádi podotkli,
že pečlivě plánujeme vydání každé větší
i menší finanční částky dle priority a
nutnosti. Neradi bychom zastavili další
rozvoj obce proto, že probíhají dvě velké
výše uvedené akce v obci, ale samozřejmě
to na hospodaření obce vliv má.
Každý rok na jaře se snažíme vyspravit
všechny zatím prašné cesty v obci či
chatových oblastech, v loňském roce se

z rozpočtu obce musela nutně zpevnit cesta
na konci Dolní Lipské k novému vrtu. K
zásadnějším úpravám došlo na komunikaci
v zástavbě za školou, kde opakovaně i
několikrát ročně docházelo k haváriím
vodovodního řadu z důvodu v minulosti
špatně usazených uzávěrů a hydrantů,
a kde bylo nutné předělat nestabilní
podloží komunikace. Ve výsledku je
tato komunikace připravena k položení
asfaltového povrchu, obnoven je přístup
do vpusti splaškové i dešťové kanalizace
a funkce odvodňovacích drenáží v jejím
podloží. Od roku 2007 bylo vybudováno
v obci 12 komunikací a rádi bychom i nadále
každý rok v tomto trendu pokračovali
ve všech částech obce i po dobudování
kanalizace a nových hlavních vodovodních
řadů.			
Hospodaření v roce 2011
Příjmy
Výdaje

15 876 004,16
15 647 608,02

Stav účtu k 31. 12. 2011		
5 811 833,24
Příjem dotací
Škola
dotace PC třída - MŠMT 605 141,40
Sčítání lidu
6 057,00
(dotace na ČOV a odkanalizování,
sanaci svahu v příjmech roku 2012)
Příjmy (zaokrouhleno)
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Transfery (dotace)

11 670 000,-2 600 000,-265 000,-1 345 000,--

Dále není možné zapomenout na další
aktivity v roce 2011, a to jsou všechny
akce pro děti i dospělé, je asi zbytečné
opět vypisovat akce, které jsou souhrnně
uvedeny v prvním čísle letošního zpravodaje
a opakují se každý rok nebo jich i přibývá.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí
na jejich přípravě a realizaci, je už to
„dlouhá“ řada občanů a asi není možné
vůbec vyjádřit tak velké díky. Spousta
věcí se stala po 5-ti letech samozřejmostí,
a proto bychom velice neradi nastolili
pro některé občany myšlenku, že za tyto
činnosti není obec vděčná…. pravý opak je
pravdou, neskutečně nás těší všechny další
iniciativy a pomoc obci, ať už je to třeba jen
udržování okolí kolem své nemovitosti.
Díky všem.

starostka obce
u

stabilizačních zápor ve spodním svahu
komunikace. V současné době dochází
k odtěžení horního skalnatého svahu na
požadovanou šíři nové komunikace, tj. 4
metry. Bude odtěženo podloží současné
komunikace a v nejbližší době začnou
práce na stavbě záporové gabionové
stěny . Bylo třeba vyřešit navýšení kapacity
skládkové deponie, proto byly práce
v období Velikonoc na krátkou dobu
přerušeny. Nyní už vše pokračuje v souladu
s harmonogramem prací.
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KNIHOVNA
Významná životní jubilea
Se souhlasem jubilantů uvádíme významná životní výročí
našich spoluobčanů
březen
Zorka Bartíková, Samechov, 80 let
Jaroslav Spálenka, Chocerady, 70 let
Božena Skalová, Chocerady, 80 let
František Říha, Chocerady, 65 let
Jitka Ježková, 60 let
duben
Zdeňka Jirásková, Chocerady, 60 let
Jiří Kratochvíl, Chocerady, 70 let
Petr Táborský, Chocerady, 65 let
Jiřina Šimůnková, Chocerady, 80 let
Jaroslava Janoušková, Chocerady, 60 let
Zdeňka Švejdová, Samechov, 96 let
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví,
spokojenosti

štěstí a osobní

Obecní úřad Chocerady

Redakce Choceradského zpravodaje se omlouvá za tiskovou
chybu v minulém zpravodaji v rubrice Významná životní jubilea,
kde byl nesprávně uvedený údaj věku pana Stanislava Svobody
ze Samechova. Pan Svoboda 15. ledna t.r. dosáhl věku 90 let a
redakce využívá této omluvy k dodatečnému připomenutí a
vyzdvižení tohoto významného jubilea.

Vzpomínka
Prvního dubna zemřel po marném boji se zákeřnou nemocí
František Kříž. Vzpomínku na něj nepíši jen proto, že byl od
nejútlejšího dětství mým přítelem z nejbližších. Takového,
podobného, máme zcela jistě každý z nás. Tyto řádky píši a
předkládám Choceradům s ohlédnutím na člověka, který, což
nemůže říci každý z nás, byl čistě choceradský; v Choceradech
měl kořeny, žil zde a nikdy je neopustil.
Doložením a snad oprávněnou vzpomínkou nechť je historické
ohlédnutí za zmizelou chaloupkou, po jeho prarodičích, která
stála přilepena ke stavení dříve Miltnerově, později Burgersteinů,
dnes už jenom torzu domu, hyzdícímu Chocerady, proti penzionu
Jaro. Otisk toho stavení je tam snad dodnes - stavení kdysi nad
rokličkou, v místě dnešní „plechové prodejny“. Nad potokem,
který zatrubněný protéká pod navážkou skrývající co bychom
dnes vyváželi, u „kanálu“ - kamenného můstku, který se klenul
nad potokem a dnes zde dřímá zavalený a pohřbený též na věky.
Napadá mne v této smutné souvislosti, jak je lidský život
krátký, a zároveň, že život ani těch chaloupek není věčný. A také
ještě to, že tato strohá vzpomínka je bohužel už konečná. Takže
naposledy: Františku, vzpomínáme. Nejsi už mezi námi, ale žiješ
v nás. Za rodinu, za známé a za přátele, za kamarády a spolužáky
ze základní školy
Ivo Kořínek
A jak za tvou, tak za dalšími zaniklými chaloupkami se ještě
ohlédneme, snad je ještě dohledáme.
u

Obecní knihovna je od 1. dubna uzavřena. V minulých
zpravodajích jsme psali o plánech na přestěhování knihovny do
prostor vedle rodinného centra. Ty se nakonec ale ukázaly pro
tento účel jako nevyhovující, takže knihovna zůstane tam, kde byla.
Změny přesto budou – knihovna bude upravena tak, aby nabídla
návštěvníkům příjemnější čtenářský prostor, využitelný např. pro
školáky nebo i pro besedy a různé další akce.
Mgr. Taťána Vycpálková, která knihovnu vedla 25 let (Děkujeme!),
zde k 31.březnu ukončila činnost. Nyní vzhledem k tomu, že bohužel
neexistuje seznam knih, bude probíhat revize a soupis všech knih.
Při počtu více než 8500 svazků to bude nějakou dobu trvat, a proto
prosíme všechny čtenáře o trpělivost, knihovna se znovu otevře, až
bude soupis hotov. Vedení prací se ujala Miroslava Bažantová.
starostka obce

Sportovní odpoledne v Choceradech
1.AK Chocerady a Sportovní mateřská škola Človíček pořádají v
neděli 27. 5. od 14 do 18 hodin na fotbalovém hřišti SK Chocerady
3. sportovní odpoledne pro děti od 2 do 10 let. Program opět nabídne
boje o medaile ve čtyřech disciplínách – běhu, hodu, skoku a štafetě
s rodiči a nesoutěžní víceboj. Za pěkného počasí se uskuteční
i 2. ročník závodů lezoucích batolat. Na akci se opět představí
moderní gymnastky z Tábora a karatisti z Prahy. Účast přislíbil i
některý z našich olympioniků, který dětem předá medaile za jejich
výkony. Celé odpoledne pak zpříjemní herečka Jaroslava Stránská,
která bude soutěží provázet. Podrobný časový program sledujte na
www.sportovniskolka.cz.
Radim Skalický

ZÁJEZD PRO SENIORY
Po loňském velikém zájmu opětovně v letošním roce pořádáme
pro seniory zájezd do Lysé nad Labem dne 14. 6. 2012.
Na výstavišti současně probíhají tři výstavy:
RŮŽOVÁ ZAHRADA 2012
Celostátní výstava růží a letních květin a zahradnické trhy
LÁZEŇSKÝ VELETRH 2012
SENIOR - HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT 2012
11. ročník výstavy Senior - Handicap: aktivní život
13. ročník výstavy Šikovné ruce našich seniorů
Obec hradí dopravu autobusem, vstupné si hradí každý sám.

VSTUPNÉ:

Dospělí: 80,-Kč
Důchodci, ZTP, studenti: 60,-Kč
Děti, ZTP/P: Zdarma
Autobus bude přistaven od 7.45 hod. v Choceradech u kostela.
Plánovaný odjezd je v 8.00 hodin.
Vzhledem k tomu, že ze všech částí obce na tuto dobu jezdí do
Chocerad linkové autobusy nebo vlak, nebudeme do jednotlivých
částí obce zajíždět.
Předpokládaný odjezd z Lysé nad Labem ve 14.00 hod., návrat
do Chocerad kolem 15.00 hodiny. (Lze dohodnout jinou dobu na
místě).
Zájemci se mohou hlásit telefonicky na č. 317 763 511. Ti, kteří
se přihlásili na velikonočním posezení, svou účast znovu potvrzovat
nemusí.
Iva Vávrová
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Velikonoční posezení

ZPRÁVY ZE SLUNÍČKA
Velikonoční výstava
Výstava velikonočních dekorací byla
stejně jako v předchozích letech spojena
se soutěží o nejhezčí nebo nejoriginálnější
výtvor. Vybírat mezi tolika krásnými věcmi
bylo těžké, ale hlasování návštěvníků
výstavy celkem jednoznačně ukázalo, že
nejvíce se cení nápady, originalita a fantazie.
Bezkonkurenčně nejvíce hlasů získal
perníkový strom Pavly Smetanové. Děti i

se už tlačili nedočkaví účinkující. Jako
první vystoupily děti z mateřské školy
s tanečky. Následovalo pásmo básní a
písní doprovázené flétničkami, se kterým
se představili žáci 1. až 3. třídy ZŠ pod
vedením paní učitelky Robové. Žáci 2. třídy
dospělí se také shodli v obdivu nad
zajícem, kterého utvořila z papíru Marcela
Fichtnerová. Hodně hlasů získaly dále
nápadité výrobky, které přinesla Jindřiška
Rebcová – beránci z papírových ruliček
a vláček z obalů na vejce – a také L´uba
Vandrovcová – kuřátka z piškotů. Až po
zahájení výstavy donesla (bohužel jako
jediná ze starších občanek) své výtvory
paní Limburská. Její krásné háčkované
výrobky by určitě také získaly mnoho
hlasů. Fotografie všech výrobků se na
stránky zpravodaje nevejdou, ale můžete
si je prohlédnout na webových stránkách
obce.
Je mezi námi jistě řada dalších lidiček
se šikovnýma rukama, a tak doufáme, že
třeba příští rok se také podělí o své nápady
a přinesou inspiraci pro ostatní. Děkujeme
všem, kteří se zúčastnili a čímkoliv na
výstavu přispěli.
Bazar dětského oblečení
V květnu uspořádá rodinné centrum
bazar dětského oblečení a obuvi. Máte tak
možnost prodat věci, ze kterých děti už
vyrostly a naopak třeba koupit pro ně to, co
potřebují. 14. a 15. května od 8.30 do 13 a od
14 do 16 hodin bude ve Sluníčku probíhat

Ze života
římskokatolické
mnichovické
farnosti
Jsme hrdi na to, že Chocerady mají kostel zasvěcený Panně Marii. Ti, kdo se dříve
narodili, třeba ještě vzpomínají, jak chodili v květnu na májové, zpívali písně Panně
Marii, říkali básničky, modlili se růženec,
litanie a jiné modlitby.



příjem věcí. Pozor ! Bazar se týká pouze
sezónního (letního) dětského oblečení a bot
pro věk 0–6 let (žádné hračky apod.). Od
každého zájemce bude přijato maximálně
50 ks. Věci by měly být označeny zkratkou
jména a požadovanou cenou. Z celkové
ceny prodaných věcí se bude 10% strhávat
jako příspěvek na chod Sluníčka. K prodeji
dojde ihned ve dnech 17. a 18. května od
8 do 13 a od 14 do 16 hodin. Ve dnech 21.
a 22. května v dopoledních hodinách pak
bude výdej neprodaných věcí.		

Např.: „Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš náš hlas! V nebezpečí a
strádání, přímluva Tvá nás ochrání. Ukaž
se Matkou laskavou, sešli nám v nouzi pomoc svou. Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš náš hlas!“ Krásná je také
modlitba: „Ó Maria, bez hříchu počatá,
oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme!“
Další starobylé modlitby a básničky od vás
rád přijmu.

či, když od nich něco potřebujeme. Možná
tedy i za Pannou Marií tedy jdeme, když
nám „teče do bot“ a prosíme o pomoc. Měli
bychom jí ale za všechno děkovat, projevovat jí svou lásku, žít s ní celý svůj život.

To není tedy věc zastaralá, asi jako nemůže být zastaralou věcí úcta k mamince.
Většinou to dopadá tak, že jdeme za rodi-

(Pozn. redakce: dění ve farnosti Mnichovice můžete sledovat na stránkách: www.
farnost-mnichovice.cz)

Tak to si s vámi přeje
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti

u

O tom, že se naše posezení
pořádaná pro seniory stávají tradicí,
není pochyb. Vysoký počet účastníků
to potvrdil poslední březnový pátek.
Těsně před 14. hodinou se školní
jídelna ZŠ a MŠ Chocerady zaplnila
našimi seniory. Někteří přišli
povzbudit potleskem svá vnoučata
při kulturním vystoupení, někteří
přišli jen tak poklábosit nad šálkem
kávy či čaje.
Posezení zahájila starostka obce Eva
Bubnová společně s místostarostou ing.
Ivem Kořínkem. Bez dlouhých řečí přivítali
přítomné, protože za dveřmi jídelny

zakončili vystoupení veršovanou
pohádkou O Červené Karkulce pod
vedením paní učitelky Edrové. Po
krátké přestávce (to aby se některé
účinkující stačily ustrojit do sytě
růžových mažoreťáckých oblečků)
následovalo vystoupení mažoretek
PidiSmetanek. Jejich výkony, stejně
jako výkony školních dětí, sklidily
mohutný potlesk.
Tradicí se stalo i to, že si senioři
kromě zážitků z příjemně stráveného
odpoledne odnesli domů velikonoční
dekorace vyrobené dětmi ze ZŠ a MŠ
Chocerady. Vysoká účast seniorů na
posezení nás velice těší a je pro nás motivací
pro další činnost.
Iva Vávrová
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AKCE A ČINNOST ŠKOLY

Žáci předvedli rodičům
pásmo písní, básní a tanečků
se zimní tématikou „Vločky
a sněhuláci“. Část masek
na vystoupení si děti při
pracovních
činnostech
vyrobily samy.

6.1.2012 Johanes Doktor Faust
Pracovna literatury se na chvíli
proměnila v malou divadelní scénu. Anna,
Eliška, Jana, Kateřina, Kristýna a Marek,
žáci VII. třídy, zpracovali ukázku Goethovy
veršované tragédie, přeloženou Kamilem
Bednářem.
12.1.2012 Dopravní prostředky
IV. třída připravila vlastivědný projekt
o dopravě. Několik krabiček, ruliček a papír
proměnily šikovné ruce pomocí lepidla,
nůžek a tavné lepicí pistole v dopravní
prostředky. Výtvory pak byly vystaveny
v hale školy. Informace o dopravě vyhledali
žáci na internetu a v encyklopediích.
13.1.2012 Pohádkový den

z českého jazyka pro 5. ročník, z českého
jazyka pro 7. ročník, z českého jazyka pro
8. ročník a z chemie a přírodopisu pro 9.
ročník. Všechny materiály byly ověřeny při
výuce a jsou nadále využívány. Nacházejí
se na intranetu školy.
23.1.2012 Jednotky
Praktický význam jednotek
a jejich využití v běžném
životě poznávali žáci V.
třídy. Při studiu pracovali s
počítači, interaktivní tabulí,
s různými měřidly. Získané
informace sestavili a výsledky
prezentovali formou výstavky
v hale školy.

Žáci I. třídy, převlečeni za nadpřirozené
bytosti, řešili zajímavé kouzelné úkoly –
počítali příklady, luštili křížovku, hráli
hru „Pohádkové dvojice“ a zdramatizovali
„Hrnečku vař“ a „O Koblížkovi“. Využili i
dřevěné loutkové divadlo.
Práce s interaktivní tabulí
18.1. se vyučující zúčastnili školení
Práce s interaktivní tabulí. Ta se stala
nedílnou součástí výuky ve všech
předmětech i třídách. Společně s novou
počítačovou pracovnou byla hrazena
z Evropského sociálního fondu. Vyučující
jsou povinni do konce roku 2013 vytvořit
420 digitálních učebních materiálů (DUM)
vhodných pro práci s dataprojektorem
či interaktivní tabulí a 72 digitálních
učebních materiálů zaměřených na rozvoj
matematické gramotnosti.
Již 27.3. bylo odesláno MŠMT 180
materiálů (prezentace - PowerPoint,
pracovní listy, křížovky, …) z českého jazyka
pro 2. ročník, z českého jazyka a prvouky
pro 3. ročník, z vlastivědy pro 4. ročník,
u

26.1.2012 Maškarní karneval
v MŠ
V říši pirátů, princezen,
klaunů, čertů, čarodějů,
zvířátek
a
dalších
podivuhodných bytostí se
změnila mateřská škola. Děti
prožily den plný kouzel, soutěží a her.
7.2.2012 Zápis do I. třídy
K zápisu do I. třídy se dostavilo 26 dětí,
z toho 22 dětí bylo přijato. S pěti dětmi
po loňském odkladu jich k základnímu
vzdělávání nastoupí 27 ve školním roce
2012/2013.
16.2.2012 Bruslení na rybníku
Tuhých mrazů využili žáci I. i II. stupně
a hodiny tělesné výchovy trávili na rybníku
v Choceradech.
6.3.2012 Bruslení na zimním stadionu
v Benešově

24.1.2012 Český
jazyk
Základní
informace
o
lesích a národních parcích se
staly součástí všestranného
jazykového rozboru a byly
použity i jako slohové mluvní
cvičení. Zpracovávali je a
prezentovali žáci IX. třídy
v termínu od 7.9.2011 do
24.1.2012.
26.1.2012 Besídka pro rodiče žáků I. třídy

Bruslení se žákům natolik zalíbilo, že
si vyžádali pro rozvoj svých
bruslařských
schopností
návštěvu zimního stadionu
v Benešově.
21.3.2012 Sluníčkový den v
MŠ
21.března děti, učitelky
i provozní pracovnice z MŠ
přivítaly jaro ve
žlutém
oblečení.
Všechny
děti
vyrobily papírové sluníčko,
kterým vyzdobily vstupní
halu MŠ. Během dne si děti
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26.3.2012 Kamarádka knihovna
Žáci III. třídy zahájili návštěvou Městské
knihovny v Sázavě 26.3.2012 literární
projekt podporující dětské čtenářství. Paní
L. Brošová je seznámila s novými prostory
a s plánovanými činnostmi pro návštěvníky.
Následovalo předčítání z Kouzelné knihy,
kterou dokončili žáci ve třídě. Půjčili si i
knihy dle vlastního výběru.

CHOCERADY, PRAHA,
BAUTZEN, FREIBERG
Sezóna ještě ani pořádně nezačala a
my už máme za sebou asi největší úspěch
letošního roku. Dne 17. března 2012 zazářilo čtyřiadvacet mažoretek Smetanek na
soutěži o Radotínský pohár v Praze. Startovaly jsme ve čtyřech kategoriích a ze všech
jsme si odvezly po medaili. V souboji mezi
sedmdesáti týmy jsme dokázaly vybojovat
zlatou medaili v kategorii „kadetky miniformace“ (6 děvčat ve věku 10-12 let),
stříbrnou medaili v kategorii „juniorky
miniformace“ (6 děvčat ve věku 12-14 let),
zlatou medaili v kategorii „kadetky formace“ (10 děvčat ve věku 10-12 let) a bronzovou medaili v kategorii „seniorky formace“
(10 děvčat ve věku 15-20 let). K tomu všemu jsme obdržely zvláštní cenu poroty za
nejnadanější mažoretky ve věku do 14-ti
let. Je to zatím největší úspěch v naší historii a tuto laťku bude těžké překonat. Velký
dík za úžasnou atmosféru na soutěži patří
především rodičům a sourozencům, kteří
nás jeli do Prahy podpořit svým hlasitým
potleskem a bouřlivým povzbuzováním.



29.3.2012 Noc s Hansem
Christianem Andersenem
Ve čtvrtek 29.3. žáci III.
třídy připravili společně
s třídní učitelkou akci
Noc s Andersenem, která
byla věnována světovému
pohádkáři. Sešli se v 18.00
hodin ve škole, kde je navštívil
sám pan Andersen a přečetl
jim pohádku. Žáci ji výtvarně
zpracovali a vytvořili portrét
pohádkáře. Po klidné noci
se žáci probudili do nového
školního dne.
Pěkně jsme to v sobotu večer oslavily!
Do sálu v hotelu Ostende nám přijela zahrát kapela pod názvem „Polkapelle“ z německého Bautzenu. Jde o jeden z několika
mládežnických dechových orchestrů pod
vedením
Matthiase
Hauschilda, se kterým
jsme navázaly spolupráci. Celý večer se
nesl v duchu příjemného prvního oficiálního
setkání všech čtyřiceti
mažoretek Smetanek
s rodiči, prarodiči,
sourozenci,
tetičkami, strýčky a dalšími
fanoušky a příznivci.
Všechna děvčata si postupně zapochodovala
v rytmu německých
maršů a díky euforii
z vítězství se nám je
málem nepodařilo dostat z parketu. Myslím, že jsme si to všichni opravdu užili!
Jelikož jsme se panu Hauschildovi moc
líbily, vydala se nejstarší skupina mažoretek v neděli 1. dubna
2012 do německého
Bautzenu na Frühlingskonzert (Jarní
koncert) tamních
dětských a mládežnických dechových
orchestrů.
Dvouhodinový program
jsme zpestřily sedmi vystoupeními,
za které jsme byly
odměněny velkým
potleskem.
Naše
zahraniční spolupráce bude pokračovat v září letošního

Romana Kolářová
roku, a to víkendovou akcí „Tag der Sachsen“
(Dny Saska, www.tagdersachsen2012.de) ve
Freibergu. Vzhledem k rozsáhlosti programu
pojede nejen nejstarší, ale i střední věková

kategorie děvčat. Mimo jiné nás čeká tříkilometrový průvod městem a několik koncertů.
Nebojte se, na Chocerady nezapomeneme! Můžete se na nás přijít podívat na Dětský den v Choceradech (2. června 2012), do
Mačovic (21. dubna 2012), Benešova (26.
května 2012), Vranova (7. července 2012)
či Žíňánek (11. srpna 2012).
Zprávičky ze zákulisí: Díky příspěvku
obce objednáváme nové šaty pro naše nejmenší mažoretky PidiSmetanky, které si to
zaslouží za jejich krásné vystoupení v pátek
30. března 2012 na setkání pro seniory.
Naše videa i fotografie naleznete na
www.youtube.cz/smetanky a na facebooku
pod jménem „Mažoretky Smetanky“.
Krásné jarní dny vám přejí všechny
mažoretky Smetanky
u

s učitelkami vyprávěly o jarních zvycích.
Připomněly si i Velikonoce. Celý den byl
slyšet zpěv jarních písniček nebo přednes
básniček s jarní tematikou. V tělocvičně
děti sestavily „živé“ sluníčko.
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INFORMACE K PÁLENÍ
Od dubna roku 2009 poskytuje pro
zvýšení požární bezpečnosti Hasičský
záchranný sbor Středočeského kraje
službu pro veřejnost – evidenci pálení
prostřednictvím internetu www.hzssck.cz.
Tato služba je určena především fyzickým
osobám, které provádí jednorázové
spalování suchého nekontaminovaného
rostlinného materiálu – například spalování
větví z průklestu ovocných stromů, ale je
velmi vhodné využívat ho i u společenských

JAKÁ VODA NÁM TEČE
Z KOHOUTKU ?
Kvalitu pitné vody dodávané do
veřejného vodovodu průběžně kontroluje
provozovatel – VHS Benešov. Pro
Chocerady se dělají pravidelně 2 úplné a
4 krácené rozbory ročně, pro Samechov
1 úplný a 3 krácené rozbory ročně. Voda
splňuje normu ve všech ukazatelích a je
podle současných norem přijatelná i pro
kojeneckou výživu. V následující tabulce
uvádíme výsledky posledních krácených
rozborů pro Chocerady i Samechov.
Výsledky těchto rozborů i posledního
úplného rozboru v originální podobě jsou
uveřejněny na webových stránkách obce.
Limity jsou stanoveny ve vyhlášce č.
252/2004 Sb. a všechny zde uvedené limity
kromě pH a volného chloru představují
horní mezní hodnoty, které nesmí být
překročeny, aby voda měla vyhovující
jakost jako pitná. Krátce pro vaši představu
k některým ukazatelům:
CHSK - chemická spotřeba kyslíku udává pomocí spotřeby kyslíku k oxidaci
obsah organických a oxidovatelných
anorganických látek, jejich nadlimitní
množství může zejména ve studnách
indikovat znečištění, např. splašky,
uhynulými
živočichy,
povrchovou
vodou atd. Konduktivita udává nepřímo
množství rozpuštěných látek ve vodě.
Limitní hodnota 125 mS/m odpovídá
obsahu cca 1000 mg/l rozpuštěných látek.
Vody s mineralizací více než 1000 mg/l se
považují za minerální a nejsou vhodné pro
každodenní pití, optimální je hodnota 200
– 400 mg/l (25 – 50 mS/m).
K zabezpečení pitné vody před
mikrobiální kontaminací se používá
volný chlor, jeho minimální obsah musí
dosahovat hodnoty 0,05 mg/l, jinak
ochrana není dostatečná. Horní hranice je
0,3 mg/l.
Escherichia coli je druh bakterie
u

akcí typu „pálení čarodějnic“.
Právnickým a podnikajícím fyzickým
osobám není aplikace určena. Tento okruh
osob se řídí ve smyslu zákona o PO viz.
§ 5 odst. 2, který stanoví speciální pravidla
pro spalování hořlavých látek na volném
prostranství. Právnické a podnikající
fyzické osoby jsou povinny, se zřetelem
na rozsah této činnosti, stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru. Spalování
hořlavých látek na volném prostranství
včetně navrhovaných opatření jsou povinny
předem oznámit územně příslušnému
hasičskému záchrannému sboru kraje,
Název stanovení
teplota vzorku
pach
chuť
barva
zákal
pH
CHSK
železo
amonné ionty
dusitany
dusičnany
konduktivita
chlor volný
chloridy
Escherichia coli
koliformní bakterie
počty kolonií při 36°C
počty kolonií při 22°C

Jednotky
°C
stupeň
stupeň
mg/l Pt
ZF(t)
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mS/m
mg/l
mg/l
KTJ/100ml
KTJ/100ml
KTJ/ml
KTJ/ml

který může stanovit další podmínky pro
tuto činnost, popřípadě může takovou
činnost zakázat. Ustanovení zvláštních
právních předpisů nejsou tímto dotčena.
Po aktivaci internetové stránky HZS
Středočeského kraje, naleznete v pravé
části stránky odkaz „Evidence pálení“,
po jeho načtení se zobrazí formulář pro
ohlašování pálení, který po vyplnění
odešlete. Úspěšným odesláním formuláře
bude pálení zaregistrováno do programu
evidence pálení.
				
převzato ze zprávy HZSSK

Chocerady 2.1.2012 Samechov 9.1.2012 Norma
10,1
6,7
12
0
2
2
0
0
2
5
7,5
20
1,6
1,9
5
7,1
7,5
6,5-9,5
0,16
0,55
3
0,19
0,103
0,2
méně než 0,050
méně než 0,050
0,5
0,019
méně než 0,015
0,5
43,9
48,7
50
52,5
51,1
125
0,050
0,23
0,05-0,3
48.84
100
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
200

přirozeně přítomný v trávicím ústrojí
lidí a zvířat. V pitné vodě se vyskytovat
nesmí, znamená čerstvé fekální znečištění
a možnou nákazu střevní infekcí. Podobně
koliformní bakterie mohou být také
indikátorem fekálního znečištění, nebo
případně nedostatečné úpravy a dezinfekce
vody. Počty kolonií při 36°C a 22°C
poukazují na celkové bakteriální znečištění
vody.
Možná vás překvapuje tvrzení o
přijatelnosti vody pro kojence, když se stále
množství dusičnanů pohybuje blízko limitu
50 mg/l. Přísný limit pro obsah dusičnanů
15 mg/l platil v ČR od konce 50. let až do
roku 2004, kdy se vyhláška o pitné vodě
stejně jako jiné právní normy srovnávala
s právním řádem EU. „Kojenecký limit“
byl vypuštěn jako neopodstatněný, protože
limitní hodnotu, kterou doporučuje
světová zdravotnická organizace ve výši 50
mg/l, považují odborníci za dostatečnou.
Je stanovena právě s ohledem na riziko
kojenecké methemoglobinémie (porucha
funkce hemoglobinu – neváže kyslík a
dochází proto k dušení). Obsah dusičnanů
při hodnocení tohoto rizika není jediným

kritériem – je potřeba brát v úvahu i
hodnotu dusitanů, protože ve výsledku
mají obě látky podobný účinek.
Vhodnost vody pro kojence se posuzuje
i z hlediska dalších ukazatelů, zejména
podle obsahu rozpuštěných látek – jejich
vyšší množství vede k většímu zatížení
ledvin kojenců. Doporučený limit pro
kojence je 100mS/m, i v tomto ohledu
tedy obecní voda normu splňuje. Balená
kojenecká voda nepředstavuje tak nutnost,
ale vyšší kvalitu, která samozřejmě má své
opodstatnění, stejně jako např. používání
biopotravin.
Obecní voda splňuje spolehlivě
požadavky pro pitnou vodu ve všech
ukazatelích i podle výsledků úplného
rozboru. Je zřejmé, že obecní „kohoutkové“
vody není třeba se bát a rozhodně ji
nemusíme nahrazovat vodou balenou.
I balená voda ostatně má svá rizika,
zejména ohledně bakteriálního znečištění.
A nezanedbatelné jsou také náklady
(až stokrát vyšší než při používání vody
z vodovodu) a produkce odpadu. 		
					
Klára Růžičková
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Dne 3.3. se v hostinci U Žraloka
uskutečnil historicky první ročník
potrhlého
závodu
o
nejrychlejší
rychlovarnou konvici. Tak jako většina
dobrých nápadů i tento vznikl u piva a
původně byl míněn spíše jako žert. Mé
kamarády však zaujal natolik, že mě
přemluvili k jeho uskutečnění. Zpočátku
jsem to nebral příliš vážně a předpokládal,
že prvotní nadšení časem opadne a na vše
se brzy zapomene. Když mi ale za pár dní
zavolal Vojta Žák, jaké že má nechat vyrýt
datum do pohárů vítězům, došlo mi, že jde
do tuhého. Narychlo jsem svolal „závodní“
radu, jejíž jádro jsem tvořil já, Luděk
Pavlas, Fíla Hanel a Vojta Žák, a společně
jsme domluvili detaily klání metodou
„jeden přes druhého“. Místo konání
v hostinci U Žraloka bylo od počátku
jasné už proto, že to tam máme nejblíže a
vedoucí Jarda Mlčoušek má pro podobné
ptákoviny pochopení. Větší problém byl se
samotnými pravidly. Nakonec jsme zvolili
systém vyřazovacích duelů tak, že rychlejší
konvice postupuje do dalšího kola. K tomu
nás vedl především fakt, že i jedna konvice
při obvyklé spotřebě 2000 W výrazně zatíží
zásuvkový okruh a při zapnutí více konvic
současně hrozí jeho přetížení. To jsme si
také před závodem prakticky ověřili. Už
pouhé dvě konvice zapojené do jednoho
okruhu spolehlivě vyhazovaly 16-ti
ampérový jistič. Naštěstí má sál U Žraloka
zásuvky předpisově rozdělené na dva
samostatné okruhy a to umožnilo bezpečný
provoz dvou konvic současně.
Během příprav jsme se snažili nic
nepodcenit a neopomenout. Až do začátku
závodu jsme neměli tušení, kolik závodníků
se akce zúčastní. Výsledek předčil naše
očekávání, když jsme si na startovní listině
přečetli 20 jmen, nebo-li 20 závodních
týmů ! Sál hospody byl zcela zaplněn. Pivo
teklo proudem, kuchyně pracovala na 100
procent. Startovné 50 kč pokrylo náklady
na výrobu zlatého, bronzového a stříbrného
poháru, ale i další ceny. Šampus pro vítěze,
půllitrovku rumu za druhé místo, čínské
polévky za místo třetí, cukrovinky a lízátka
pro děti. Zbylo i na úhradu spotřebované
elektřiny.
Samotný závod proběhl v bojovné, ale
přátelské atmosféře. Pro nečekaně velký
počet závodníků jsme snížili objem vařené
vody na půl litru, to aby závod měl spád.
Závodníkům byly rozdány kartičky s číslem.
V 17:30 nastává historický okamžik. Jirka
Herold si energickým gestem zjedná ticho
v sále a za doprovodu kytary zpívá hymnu



závodu. Poté dvě půvabné hostesky losují
z klobouku první závodní dvojici. První
ročník prvního závodu ve vaření vody
v rychlovarných konvicích je odstartován!
Vytoužené se stává skutečností. Jsme první
na světě!! Naše půvabná obec Vlkovec se
tímto natrvalo zapisuje do světových dějin.
Nadšený smích se mísí se slzami dojetí.
Ale to už start nastupuje první dvojice.
Obsluha přelévá z odměrného válce
půllitr vody o přesné pokojové teplotě.
Zkušený startér Vlasta poprvé v tento
večer zvolá do mikrofonu „tři, dva, jedna,
start!“ Rozechvělá ruka historicky prvních
závodníků tiskne vypínač na konvici.
Napětí v sále se dá krájet. Po chvíli začínají
konvice bublat, pára uniká a cvak! Radost
vítěze, slzy poraženého. Ale závod je závod!
Soupeři si podají ruce. Sportovním gestem
blahopřeje poražený vítězi, čímž si získává
sympatie všech v sále. S přibývajícími
duely ubývá závodníků, zato atmosféra je
čím dál vypjatější. Po semifinále následuje
krátká přestávka, kterou všichni potřebují.
Následné finále už zvedá všechny ze židlí.
Kolem obou finalistů, Míši a Tondy, se
spontánně utvoří půlkruh. A to už sálem
burácí sborové „tři, dva, jedna, START!“
Oba bezchybně. Začíná se největší drama
večera. Soutěžící hypnotizují své konvice
a nacvičenými pokyny a průpovídkami
je povzbuzují k většímu výkonu. Vše se
děje v mezích pravidel. Téměř současně se
voda v obou z nich rozzurčí, pára počíná
unikat. Oba závodníci jsou blízko kolapsu.
Náhle obě konvice vypínají krátce po sobě.
Je dobojováno. Vítězem celého klání se

stává křehká dívka Míša! Nechává za sebou
drsného a sebevědomého pořízka Tondu.
Ten však svoji porážku chlapsky unese
a vítězce sympaticky gratuluje. Sál šílí!
Následují upřímná blahopřání a předání
cen vítězům, rozhovory pro media. Nechybí
ani obvyklé sprchování šampaňským. Vše
za zběsilého cvakání spouští fotoaparátů.
Sláva vítězům, čest poraženým. Dnes
večer vyhráli všichni zúčastnění! Akce
se vydařila nad očekávání a všichni se
těšíme na druhý ročník. Zbývá poděkovat
spolupořadatelům Vojtovi Žákovi a
Luďkovi Pavlasovi za spoluorganizaci
závodu, Filipovi Hanelovi za návrh a
výrobu plakátů a pořízení videa ze závodu,
Jirkovi Heroldovi za zkomponování a
citlivý přednes hymny závodu, Vlastovi
Blažkovi za komentátorství, Jardovi
Mlčouškovi za azyl a všem ostatním za
aktivní účast. Všichni soutěžící prokázali
sportovního ducha a smysl pro humor.
V zápalu tvrdého boje se ani na okamžik
neodchýlili od principu fair play, což
svědčí o jejich kvalitách, já jim všem tímto
dodatečně děkuji. Zejména starší závodníci
byli svým chováním příkladem mladším
sportovcům. Během závodu nebyl vznesen
jediný protest, což svědčí o vynikající
organizaci a práci pořadatelů.
A kdo to celé vlastně vyhrál?
Zlatá
Míša Točíková
Stříbrný
Tonda Lundák
Bronzová
Zuzka Vitvarová
Video z celé akce naleznete na portálu
YouTube pod názvem „Závody rychlovarných
konvic.“
Petr Paclt

Střelnice Vráž - veřejné závody a celodenní komerční akce v roce 2012
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Trénink : každé úterý od 15 - 18 hod.
Změny a doplnění termínů možné.
Během prázdnin nebude pořádána žádná větší akce.
Veřejné závody najdete na www.parcour.cz
Za střelnici Vráž : Martin Stejskal
u

ZÁVOD RYCHLOVARNÝCH
KONVIC
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ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2012
A – MUŽSTVO
Tupadly - CH

CH – B.Podolí
Nespeky – CH
CH – Poříčí

B – MUŽSTVO
CH – Netvořice
Pyšely – CH
CH – Miličín

Jesenice – CH

Bystřice – CH
CH – Krhanice

CH – Kondrac

Zaječice - CH

Sázava – CH

CH – Votice C

Teplýšovice – CH

CH – Myslič

CH – Sedlec Prčice

(14:00)
Nespeky B - CH
CH – Týnec B

Chotýšany – CH
CH – Zbraslavice
Zdislavice – CH
CH – Votice B

(10:15)
Soběhrdy – CH
CH – Úročnice

Dorost

Ml. žáci

STARÁ GARDA

Začátek utkání 10:15
pohárové utkání
Úročnice - CH

Začátek utkání 10:15

Začátek utkání 14:00

CH - Pravonín

Křečovice – CH
CH – Krhanice

Tichonice – CH

D.Kralovice – CH
(9:30)
CH – Benešov C

CH – Čerčany
Poříčí – CH
(11:15)
CH – Čechtice
Divišov – CH

CH - Senohraby
(13:00)

Ondřejov - CH

Myslič – CH
(9:30 hř.Struhařov)
CH – V.Janovice

CH - Struhařov

Velíš – CH

CH - Louňovice

CH – Vlašim B
D.Kralovice – CH
(11:15)

CH – Týnec
CH – Sedlec Prčice
pohár

Přestavlky - CH

Kominictví Votice s.r.o.
se sídlem: Votice, Pražská 610
IČO: 24834980
Zastoupená: Petrem Křížem
www: kominictví-votice.cz

Oznamuje,

--------------------------------------------------------------------------------------------------

že bude probíhat čištění a kontrola používaných komínů, jak na tuhá paliva, tak na plynná
nebo LTO, dle nařízení vlády č. 91/2010,
v obcích:

Oznamuje,

pohár

(15:00)
Sázava - CH

Česko-anglická
školička
FIALKA
v Choceradech
Letní táboření ve školce FIALKA pro
děti 3-6 let

Nabízíme týdenní balíček-letní tábor
ve FIALCE
Chocerady,
Komorní
Vlkovec,
Růženín, Samechov
a Vestec
že bude probíhat
čištění
a Hrádek,
kontrola
používaných
komínů,
jak na Pobyt začíná vždy v pondělí - začátek
V měsíci
– červenci
2012
há paliva, tak na plynná
nebočervnu
LTO,
dle nařízení
vlády č. 91/2010,9. července - a dítě zůstává Po - Pá. Vyzvednutí dětí do pátku do 17.30. Máme
Cena za jeden
v používaný
obcích:komínový průduch:
připravený táborový program - vše
500,-Kč (vč.
DPH 20%)
Chocerady, Komorní Hrádek,
Vlkovec,
Růženín, Samechov a
Vestecprůduchu, odnos sazí, kontrola komínu a
V ceně je: doprava, vyčištění komínového
připojení spotřebiče, vystavení zprávy o kontrole dle výše uvedeného nařízení, případná
rada a pomoc
při problémech
s vytápěním.
V měsíci
červnu
– červenci
2012
Každý obdrží potvrzení o zaplacení.

v českém a

Výlety po okolí
Pohybové hodiny dětské ZUMBY

pro každého, který předloží loňskou zprávu od nás.
Cena-10%
za jeden
používaný komínový průduch:
Pracovníci firmy budou jezdit označeným vozem Škoda Pick-UP, barvy bílé, SPZ-BNB

500,-Kč (vč. DPH 20%)

03-52 a na požádání se prokáží legitimací Společenstva kominíků ČR.

V ceně je: doprava, vyčištění komínového průduchu, odnos sazí, kontrola komínu a připojení Je
spotřebiče, vystavení zprávy
o kontrole
výšeobjednávejte
uvedeného nařízení,
případná
V případě
Vašehodle
zájmu
na telefonním
čísle: rada a pomoc při
problémech s vytápěním.
Každý obdrží
o zaplacení.
603 837potvrzení
321 – Křížová
Lenka
nebo na e-mailu: kominik.votice@email.cz

-10% pro každého, který předloží loňskou zprávu od nás.

následně cca 1týden dopředu, s Vámi bude konzultován možný termín návštěvy kominíka.

anglickém jazyce

acovníci firmy budou jezdit označeným vozem Škoda Pick-UP, barvy bílé, SPZ-BNB
u
03-52
a na požádání se prokáží legitimací Společenstva kominíků ČR.

Večer diskotéka
Večerní opékání buřtů
Táborové hry
Hledání pokladu

nutné se zaregistrovat nejpozději
do 15. května 2012
cena 1 900,- Kč
kontakt: Jana Lightburn
mobil: 775 614 778
e-mail: j.lightburn@seznam.cz
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PROVEDU

SVÁŘEČSKÉ
a
ZÁMEČNICKÉ
PRÁCE
Lubomír Mlčoušek
Tel. 725 506 400

Černý Petr
Samechov 48
Tel.: 725 809 818
e-mail: cernypetr@seznam.cz

Zednické a malířské
práce

TA N E Č N Í
PRO DOSPĚLÉ
(9.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANČICE
Kurz S1: Začátečníci

15:00 – 16:45

neděle, od 23.9.12

Kurz S2: Mírně pokročilí

17:00 – 18:35

neděle, od 23.9.12

Kurz S3: Středně pokročilí

18:45 – 20:25

neděle, od 23.9.12

Kurz S5: Speciál

20:35 – 22:15

neděle, od 23.9.12

Kurz T3: středně pokročilí

18:45 – 20:25

pondělky, od 15.9.12

Kurz TP: Protančení

20:30 – 22:30

pondělky, od 15.9.12

Sál OÚ Tehov
Zápis a informace: tel.: 251 614 550 nebo 603 238 090
e-mail: vasova@volny.cz

Přenechám hrobové místo a rodinnou hrobku /kamennou vyzděnou , pomník
ze žuly/, hřbitov Chocerady. Nájem je zaplacen až do r.2022. Cena dohodou,
rodinné důvody.
Kontakt: 420606221831,
email: hnizdilova.helena@seznam.cz

NABÍZÍM PROSTORY
k pronájmu a podnikání:
vstupní hala 61m2, chladící místnost 52m2
(nemusí sloužit k chlazení), chodba + kancelář +
sociální zařízení 21m2
k pronájmu:
chodba 12,7m2, vstupní místnost 50,1m2,
místnost 21,4m2, místnost 11,8m2
Martin Bašta, Chocerady 30, okr. Benešov, 257 24
Kontakt: e-mail: proelstav@atlas.cz
tel: 777 936 642

Daruji štěně křížence
Matka dingoidního typu, otec kříženec
argentinské dogy (pp).
Jedná se o fenu, pravděpodobně středního
vzrůstu.
Vhodná na hlídání, či k dětem. Vyrůstá zde
s nimi. Je očkovaná, odčervená
k odběru ihned.
Tel: 723 579 957

Nabízím
PŘIVÝDĚLEK

sekání trávy na zahradě ve Vlkovci
100 kč /hod.
časově flexibilní (ne v neděli)
členitý terén, vybavení mám
vhodné pro studenta
tel. 606 641 471

CHOCERADSKÝ ZPRAVODAJ • Dvouměsíčník Obce Chocerady • Ročník 18 • Náklad 520 výtisků
Vydavatel: Obecní úřad Chocerady • Odpovědný redaktor: Eva Bubnová • Redakce: Bc. Klára Růžičková, Ing. Ivo Kořínek
Registrace: MK ČR E 10760 • Obecní úřad Chocerady, 257 24 Chocerady 267
Tel.: 317 763 511, fax: 317 792 240, e-mail: starostka@chocerady.cz, www.chocerady.cz
Cena inzerce: 200 Kč/stránka, 100 Kč/půl stránky, 50 Kč/čvrt stránky. Toto číslo vyšlo 26. 4. 2012

