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ŽÁDOSTI O DOTACE
Úprava návsi – poslední etapa
V listopadu obec podala žádost o dotaci
z fondů Středočeského kraje (FROM)
na úpravu veřejného prostranství před
kostelem. Pokud bychom dotaci dostali,
znamenalo by to, že bychom mohli provést
v tomto roce i závěrečnou etapu potřebnou
k dokončení úprav návsi. Jednalo by se
v této fázi zejména o náhradu stávající
rozbité dlažby protkané asfaltem novou
zámkovou dlažbou, dále o opravu nájezdu
silnice ke škole a schodů, které navazují na
chodník vedoucí kolem fary ke škole. Ke
schodišti by bylo osazeno nové zábradlí,
v prostoru před kostelem se počítá
s instalací vyjímatelných patníků, aby se
zde omezilo parkování rozměrných vozidel
a zvýšila bezpečnost chodců, zejména dětí.
Celkové předpokládané náklady na stavbu
jsou 1 561 351 Kč, obec by musela projekt
dofinancovat pěti procenty.
Školní projekty
V listopadu také zastupitelstvo obce
schválilo podání dvou žádostí o podporu
z fondů Středočeského kraje se spoluúčastí
pět procent na projekty základní školy
v Choceradech. Prvním z nich je obnova
rozběhové dráhy a doskočiště pro skok
daleký v areálu školního hřiště, které
vznikly v 80. letech a jsou již dlouhodobě
nevyhovující. Předpokládané náklady na
opravu jsou 39 956 Kč.
Dalším z projektů (škole jej pomohlo
zpracovat SRPŠ) je vybudování multifunkčního hřiště, které by bylo ohrazeno
zábranou po celém obvodu do výše 4 metrů
a splňovalo požadavky na provozování
různých sportů: pro tenis, volejbal,
košíkovou, nohejbal, házenou, malou
kopanou a další. Předpokládané náklady
jsou 1 472 576 Kč.
Oprava hasičské zbrojnice
Na Krajský úřad Středočeského
kraje doputovala také žádost o dotaci na
projekt samechovských hasičů na první
etapu opravy jejich hasičské zbrojnice.
Finanční spoluúčast, kterou bude hradit
obec, je v tomto případě též pět procent
a celkové náklady 292 699 Kč. Dotace je
potřeba pro nákup stavebního a dalšího
materiálu na práce, které hasiči hodlají
provést svépomocí. Jedná se v této fázi o
odizolování budovy proti vzlínající vlhkosti

a vybudování sociálního zázemí pro členy
zásahové jednotky.
Morový křížek
V lednu obec znovu podala žádost o
dotaci od ministerstva pro místní rozvoj
na opravu tzv. morového křížku z roku
1767 v ulici U křížku v Choceradech. O
záchranu této drobné barokní památky
žádali místní občané již v roce 2010.
Do současné doby se zachoval pouze
podstavec z červeného pískovce, který je
ale dosti poškozený, z kříže samotného
zbylo jen torzo, z něhož už se nedá určit
původní tvar a velikost. Podle zachované

patky ale lze předpokládat, že kříž byl
poměrně velký – mohl dosahovat délky až
1,5 metru.
Žádost o dotaci s celkovými náklady
129 360 Kč zahrnuje očištění podstavce
od vegetace a cementových tmelů, jeho
zpevnění a rekonstrukci s použitím
umělého kamene, největší položkou pak
bude zhotovení repliky kříže na základě návrhu a doporučení památkového
úřadu. Pokud bychom ani tentokrát se
žádostí o dotaci neuspěli, obec nechá
v letošním roce opravu provést z vlastních
prostředků.
Eva Bubnová, starostka obce

POZVÁNKY NA AKCE - BŘEZEN A DUBEN
Přednáška v knihovně
V sobotu 8. března od 17 hodin si můžete v obecní knihovně poslechnout
povídání RNDr. Martina Šmída, PhD.
na téma „Proč život nelze vypočítat“ - o
prolínání matematiky a skutečnosti.
Deskohrátky
TJ Sokol pořádá v neděli 9. března od
15.30 do 18 hodin v sokolovně další odpoledne s deskovými hrami pro děti i
dospělé.
Maškarní pro děti
SRPŠ zve všechny děti na zábavné odpoledne v maskách, které se bude konat v
sobotu 15. března od 16 hodin v sokolovně. Program zahájí mažoretky Minismetanky.
Přednáška v knihovně
Zajímavé povídání Jany Králíkové a
Anežky Krejcárkové na téma „Jak jsme
zhubly“ si můžete poslechnout v sobotu
5. dubna od 16 hodin v obecní knihovně.
Taneční zábava
V sobotu 5. dubna od 19.30 hodin pořádají místní spolky hasičů, ochotníků a
sokolů taneční zábavu v sokolovně.
Velikonoční výstava
Zúčastněte se svými výrobky, anebo se
alespoň přijďte podívat pro inspiraci na
výstavu velikonočních kraslic a dekorací,
která se bude konat ve dnech 7.–15. dubna
v Rodinném centru Sluníčko.

Posezení pro seniory
Obec srdečně zve všechny seniory v pátek 11. dubna od 14 hodin na setkání ve
školní jídelně. Součástí programu bude
vystoupení školních dětí a nejmladších
mažoretek a také návštěva velikonoční
výstavy.
Čistá řeka Sázava
O víkendu 11. – 13. dubna se můžete zúčastnit jarního úkolidu řeky Sázavy, který
každoročně organizuje Posázaví o.p.s.
Den Země
V sobotu 26. dubna pořádá obec tradiční jarní brigádu, tentokrát ve spolupráci
se sdružením myslivců. Od 13 hodin
budeme uklízet les a okolí obce. Od
16.30 hodin bude následovat program
u Rodinného centra Sluníčko - povídání
myslivců pro děti i dospělé.
Pálení čarodějnic
Přijďte ve středu 30. dubna na hřiště
SK Chocerady, pro děti zde budou od
18 hodin připraveny zábavné hříčky,
pro všechny oheň s opékáním buřtů a
v 19.30 hodin vzplane čarodějnická hranice.
Stavění máje v Samechově
Ve středu 30. dubna budou samechovští
hasiči vztyčovat na návsi májku.
K většině akcí naleznete další podrobnosti v textech uvnitř zpravodaje.
Všechny budou včas zveřejněny na plakátech a webu obce.

Choceradský zpravodaj

Policie nedávno řešila v naší obci případ loupeže, kdy se cizí žena vloudila do
bytu důchodkyně pod záminkou: „že přišla
vrátit přeplatek za elektřinu, nemá ovšem
drobné a potřebuje rozměnit pětitisícovou
bankovku...“ Až po jejím odchodu důchodkyně zjistila, že byla okradena. Policie varuje, že podobných podvodů přibývá, lupiči
jsou často velmi přesvědčiví a rafinovaní a
působí důvěryhodně. Spektrum záminek
je široké od nabízení služeb či „výhodného“ zboží, vydávání se za pracovníky nejrůznějších firem až po vymyšlené příběhy,
kterými se snaží lidi zaskočit, vzbudit emoce a vyvolat rychlé nepromyšlené jednání.
Znovu proto důrazně varujeme občany a
zejména seniory, na které se podvodníci

PLATBY A ODPADY
Splatnosti poplatků:
• poplatek ze psů do 30. 4. 2014
• nájmy z pozemků dle nájemní smlouvy
zpravidla do 31. 3. 2014
• odpady do 30. 6. 2014
Ceny všech poplatků zůstávají stejné
jako v roce 2013. Bez platné známky pro
rok 2014 svozová firma odpad nevyveze.
Opět upozorňujeme, že do popelnice
na komunální odpad nepatří:
• stavební odpad (odkládá se objednáním
si odvozu u pověřené osoby na náklady
fyzické osoby - občana)
• bioodpad (odkládá občan ke kompostování na vlastním pozemku nebo do sběr-

Svoz nebezpečného
odpadu
Svoz proběhne dne 26. 4. 2014.
Na jednotlivých stanovištích může
dojít k časovému posunu, a to v
případě, že dojde k naplnění svozového vozidla a bude nutné jeho
vyvezení. Občané musí nebezpečný odpad odevzdat pracovníkům svozové firmy osobně.

ných nádob na bioodpad poskytnutých
obcí na žádost občana)
• objemný odpad (mobilní svoz 2x ročně)
• nebezpečný odpad (mobilní svoz 2x ročně)

Svoz velkoobjemového odpadu
Svoz proběhne v termínu od 25. 4. do 27. 4.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou
přistaveny na místech:
Chocerady - „U hřbitova“
Chocerady- „U zrcadla“
Vlkovec - „U Žraloka“
Růženín - ,,U vrátnice skláren “
H. Samechov - „otočka autobusu“
Komorní Hrádek
Ve Vestci nebude kontejner, občané mohou
odpad odkládat před hasičskou zbrojnicí.

Harmonogram svozu nebezpečného odpadu
Komorní Hrádek stanoviště kontejnerů
09:00
křižovatka na Vestec
Chocerady
09:30
náves
Vestec
10:00
náves
Vlkovec
10:30
Krčma U žraloka
Vlkovec
11:00
u vrátnice skláren
Růženín
11:30
u nádraží ČD
Samechov
12:00
náves
Samechov
12:20-12:45
u kostela
Chocerady
14:00-14:30

PSÍ VÝKALY - OPRAVDU
PROBLÉM?
Bohužel, i přesto, že obec umístila na
řadu míst koše na psí exkrementy, chodníky a veřejná prostranství jsou neustále
pokryty psími výkaly. Důrazně upozorňujeme všechny majitele psů, že je povinností
každého průvodce psa okamžitě odstranit
výkaly zvířete, a to tak aby nezůstaly nikde na veřejném prostranství. Nestačí je
odkopnout na kraj chodníku nebo do trá-



nejvíce zaměřují, aby byli opatrní a nepouštěli si do domu nebo bytu cizí lidi.
Obec se snaží vždy, když se dozví o pohybu podezřelých osob, občany varovat.
Proto připomínáme všem, kteří zatím nevyužívají službu informačních SMS obce,
že se do systému mohou kdykoliv během
roku na obecním úřadě přihlásit. Za rodinu přihlašujeme vždy pouze jednu osobu,
předpokládáme, že v rámci rodiny si její
členové informace předají. A apelujeme
zejména na děti nebo rodiny našich nejstarších občanů, aby je vždy o nebezpečí
informovaly.
Prosíme také, pokud se s podobným
případem podvodného jednání setkáte,
sdělte jej nejen policii, ale informujte také
obecní úřad, abychom mohli varovat ostatní občany.
					
Eva Bubnová, starostka obce

vy!!! Trávníky na návsi, u fary, zastávky ČD
apod. jsou také veřejným prostranstvím a
je zakázáno je znečišťovat. Bezohlední majitelé psů se tak dopouští přestupku, za nějž
jim může být uložena pokuta. To, že znečišťování trávníků výkaly velmi znepříjemňuje údržbu těchto ploch, je asi zbytečné
říkat.
Prosíme všechny občany, kterým záleží
na pořádku v naší obci, aby si všímali pohybu kolem košů na psí exkrementy (zejména
v parku vedle rybníka, u školy a u bytovek)
a pomohli odhalit pachatele, kteří ze zásob-

KALENDÁŘ AKCÍ
PRO ROK 2014
květen - prosinec
Máje
sobota 17. května
Pohádkový les
neděle 18. května
Sportovní odpoledne
neděle 25. května
Den dětí
sobota 31. května
Choceradský šikula
sobota 14. června
Vlkofest
sobota 26. července
Žralokovy necky
sobota 9. srpna
Choceradská pouť
15. až 17. srpna
Hasičský den pro děti
sobota 23. srpna
Cesta kolem světa
sobota 4. října
Posezení se seniory
říjen
(termín bude upřesněn)
Lampionový průvod
úterý 28. října
Rozsvícení vánočního stromu
v Samechově
sobota 22. listopadu
Rozsvícení vánočního stromu
v Choceradech
sobota 29. listopadu
Mikulášská besídka
sobota 6. prosince
Divadlo
sobota 20. prosince
níků zbytečně a ve velkém vybírají sáčky určené na výkaly. Možná si tím krátí dlouhou
chvíli, možná sáčky na cosi spotřebovávají…
Jisté je, že pracovníci OÚ každý týden doplňují do všech košů 250 sáčků, které následně
téměř okamžitě mizí a z velké části tak neslouží určenému účelu. Mrzí nás, že zřejmě
bude opravdu nutné uvolnit finanční prostředky na kamerový systém k monitorování problematických míst na veřejných prostranstvích, který by pomohl zamezit těmto
i dalším nežádoucím jevům.
OÚ
u

VAROVÁNÍ – POZOR NA
PODVODNÍKY !!!

Choceradský zpravodaj

SK CHOCERADY

srdečně zve všechny členy a příznivce na

VALNOU HROMADU,

která se koná
v sobotu 8. března od 15 hodin na hřišti sportovního klubu

Obec Chocerady společně s Mysliveckým
sdružením Ostříž zvou děti i dospělé na

DEN ZEMĚ

Koná se v sobotu 26. dubna 2014
Program:

Místní spolky (hasiči, sokolové a ochotníci)
a obec Chocerady
srdečně zvou všechny na

TANEČNÍ ZÁBAVU
V SOBOTU 5.DUBNA 2014
od 19.30 hodin do sálu sokolovny
vstupné 80 Kč, možnost občerstvení
K poslechu i tanci hraje

Studio 95 Aleše Vojslavského

13 – 16 hodin
BRIGÁDA v lese společně s myslivci (úklid
skládky), úklid odpadků podél cest a silnic
Sraz na brigádu: ve 13 hodin na návsi před kostelem
v Choceradech nebo na návsi ve Vestci u autobusové zastávky – pro dobrovolníky z Vestce
Prosíme vezměte si pracovní rukavice

Sociální komise obce Chocerady
zve všechny seniory na

VELIKONOČNÍ
POSEZENÍ

16 – 16.30 hodin
OBČERSTVENÍ zdarma pro účastníky brigády
u Rodinného centra Sluníčko
16.30 – 17.30 hodin
BESEDA S MYSLIVCI pro děti i dospělé o
zajímavostech ze života zvířat, o lese a myslivosti
– koná se u Rodinného centra Sluníčko (v případě
špatného počasí uvnitř) a je určena pro všechny
zájemce, nejen pro účastníky brigády!

do jídelny ZŠ a MŠ Chocerady

v pátek 11. dubna 2014 od 14 hodin
Program:
vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Chocerady
vystoupení Pidimažoretek SMETANEK
prohlídka výstavy kraslic v Rodinném centru Sluníčko
Občerstvení zajištěno

Vzpomínka
Významná životní jubilea
Se souhlasem jubilantů uvádíme významná životní výročí
našich spoluobčanů
leden
Marie Krpalová, Chocerady, 91 let
Stanislav Svoboda, Samechov, 92 let
Libuše Javůrková, Vestec, 65 let
únor
Josef Proskovec, Chocerady, 65 let
Jaroslava Fafková, Chocerady, 75 let
Václav Mařinec, Chocerady, 65 let
Miloslava Kruťová, Chocerady, 70 let
Zdeněk Kozák, Chocerady, 65 let
Alena Lejčková, Chocerady, 75 let
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti
Obecní úřad Chocerady

u

14. února by se dožil 90 let choceradský
rodák pan Josef Macháček ml., syn známého někdejšího zdejšího ševce Josefa Macháčka st. Původně se vyučil u svého otce,
záhy se dal na studia a studia pak završil
na vysoké válečné škole v Moskvě, kde i
část života prožil. Ve vojenské kariéře dosáhl hodnosti plukovníka, ukončil ji však
v nešťastném roce 1968. Dosáhl též titulů
ing., Csc. a civilně se poté uplatnil při výstavbě pražského metra. V 90-tých letech byl za ministra Vacka povolán k výkonu
vojenských rehabilitací, aniž by se té své dočkal.
Josef Macháček byl skvělý, poutavý a vtipný vypravěč, patriot Chocerad a pamětník s neobyčejným domácím i světovým
rozhledem a nadhledem, potencionální kronikář obce, ctěný a
vážený snad všemi, všeobecně oblíbený, skromný a dělný člověk, jenž se v důchodu vrátil ke svému původnímu řemeslu a za
„hubičkové ceny“ spravoval boty zdejším.
Zemřel před 15 lety 12.srpna 1999.
S úctou a stále živou vzpomínkou

Ivo Kořínek
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vítáme vás v novém roce a těšíme se na
všechny, kteří k nám letos zavítají.
Dlouhé zimní období se u nás v knihovně snažíme zpestřit mnoha aktivitami.
V lednu proběhla beseda o Finsku a Laponsku. Přišel rekordní počet návštěvníků,
takže otevřený prostor
knihovny byl stoprocentně využit. Úspěšnou
premiéru má za sebou
i nový dataprojektor.
Pouze počasí nám nepřálo, místo ledové lampy zdobila vstup svítící
dřevěná plastika (viz
foto). Počátkem února
následovalo povídání o
vesmíru s Ing. Jaromírem Jindrou.
Dětem jsme připravily čtení a promítání
z knihy Josefa Čapka
Povídání o pejskovi a
kočičce. Pro všechny
účastníky bylo nachystáno občerstvení a nakonec malá výtvarná dílna.
Další příjemné odpoledne, tentokrát s oblíbeným dětským hrdinou
Krtečkem
výtvarníka
Zdeňka Milera, plánuje-

ZPRÁVY ZE SLUNÍČKA
Velikonoční výstava
Rodinné centrum Sluníčko pro vás
chystá letos opět inspirativní výstavu velikonočních dekorací. Navštívit ji můžete ve
dnech od 7. dubna do 15. dubna, v hodinách, kdy je centrum otevřeno pro rodiče
s dětmi, tj. od pondělí do čtvrtka 9 – 13
hodin, odpoledne pak v úterý od 16 do 17
hodin a ve středu od 15 do 18.30 hodin,
nebo po dohodě kdykoliv, i ve večerních
hodinách. Možno domluvit na tel. čísle
728 467 652. Budeme rádi, když se výstavy zúčastníte aktivně a přinesete své výrobky, můžete je nosit od začátku dubna až
do zahájení výstavy a odnést pak kdykoliv
po 15. dubnu.
Každý příspěvek k výstavě se může zároveň zapojit do soutěže o nejhezčí nebo
nejoriginálnější výtvor. Soutěž bude stejně
jako minule rozdělena zvlášť na kategorii
dětskou a dospěláckou. Děkujeme všem,
kdo přispěli již v minulých letech, a doufáme, že nám i letos zachováte přízeň a opět



me na čtvrtek 20. 2. od 17.30.
Začátkem roku také došlo na společně
plánovaný projekt s Mirkou Bažantovou
a jejími žáky z výtvarného oboru ZUŠ.
Děti si v knihovně poslechly něco málo o
historii českého i zahraničního komiksu,
součástí povídání byla i projekce ukázek.
Následné výtvarné práce
dětí jsou k vidění u nás na
výstavce. Děkujeme.
Mnozí se na nás obracejí
s nabídkou na darování vyřazených knih. Nikdo nechce knihy vyhazovat, ani
my. Bohužel knihovna má
omezené prostory, musíme
se velmi dobře rozmýšlet,
jaké knihy přijmeme. Pokud tedy máte v úmyslu
nás podarovat, což nás těší,
nejlepší je přijít napřed se
seznamem knížek. Pak se
můžeme dohodnout, o které tituly máme v knihovně
zájem .
Srdečně vás zveme na
příští přednášky a zajímavá setkání. První z nich,
s názvem Proč život nelze
vypočítat, proběhne 8. 3.
od 17 hodin. RNDr. Martin
Šmíd, Ph.D. bude povídat
o prolínání matematiky a
skutečnosti, pokusí se odpovědět například na otáz-

ku „Proč lidé hrají nespravedlivé hry?“.
Následovat bude beseda o zdravém životním stylu s Janou Králíkovou a Anežkou Krejcárkovou, účastnicemi TV pořadu
Jste to, co jíte. Dotazy na toto téma můžete
již teď psát na e-mailovou adresu agnes.
ch28@gmail.com. Besedu plánujeme na
5. 4. od 16 hodin.
Samozřejmě i letos na vás čekají knižní novinky, sledujte vývěsku u autobusové
zastávky nebo web, tam máme prostor i na
anotace nově pořízených knih. Ve všech
vývěskách také včas vyvěšujeme plakáty o
nadcházejících akcích.
Přijďte si popovídat a odpočinout do
knihovny, třeba si něco odnesete.

se zúčastníte. Pro dětské přispěvovatele
chystáme „hledání obřího vejce s překvapením“ na dětském hřišti a těšíme se na
shledání.
A vy ostatní, kteří jste výstavu ještě neviděli, nenechte si ji ujít, stojí opravdu za
zhlédnutí. Jelikož součástí výstavy jsou každoročně i dekorace ze živých květů (loni
to byl např. „rozkvetlý strom třešně“), jarní
hrnkové květiny a rozkvetlé větve zlatého
deště, je výstava časově omezena.

nebyli, protože se třeba ostýchají nebo se
jim jejich dítě zdá zatím moc malé. I pokud máte úplně malé miminko nebo batole,
nebojte se, přijďte se podívat, popovídat si,
vyměnit si zkušenosti s ostatními rodiči.
Sluníčko je nejen místem pro společné
hraní maličkých dětí, ale i místem setkávání rodičů, kde můžete najít nová přátelství,
dozvědět se mnoho užitečných věcí a také
se zapojit do sluníčkových aktivit a společenského dění v obci.
Sluníčko už pro vás funguje pátým rokem, jeho první dětští návštěvníci již chodí
do školy a já jsem byla svědkem mnoha začínajících přátelství lidí, kteří se právě zde
seznámili. Moc mě to těší, protože sama
vím, jak je důležité najít si přátele, na které se pak člověk může spolehnout po celý
život.
Chtěla bych touto cestou také poděkovat všem „mým maminkám“, které mě
začátkem roku moc překvapily, potěšily a
dodaly sílu do dalších let. Děkuji a těším se
na další spolupráci.
					
		
Martina Kamelská

Bazar dětského oblečení
Pro velký zájem maminek je bazárek
stále otevřen ve stejných hodinách jako
Sluníčko. V současné době tu najdete velké
množství oblečků pro miminka a děti do tří
let, jsou to moc pěkné věci, již od 5 – 50
Kč. Velká poptávka je po věcech pro děti
ve věku 3 – 6 let. Pokud vám právě takové oblečení doma překáží, neváhejte a přineste je do Sluníčka, jistě své využití ještě
najde.
Na závěr bych chtěla pozvat do naší přátelské herničky maminky a samozřejmě též
tatínky, babičky a dědečky, kteří zde ještě

Novinky za měsíc únor 2014
Lukáš Pavlík - Ve službách Konopištského pána
Vlastimil Vondruška - Přemyslovská
epopej IV, Král básník Václav II
Marta Davouze - Dům v Bretani
Mahtob Mahmoodyová - Na útěku
Josef Koutecký - Zůstal jsem klukem
Michal Viewegh - Můj život po životě
Zdeněk Svěrák - Po strništi bos
Jo Nesbo – Nemesis
Miguel Don Ruiz – Čtyři dohody
Báječné příběhy Čtyřlístku
Lucie Vrtalová

u

Milí přátelé,
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Informace ze školy
Mikulášská nadílka
Školou chodil ve čtvrtek 5. prosince 2013 Mikuláš, dva andělé a kupa
čertů, výtečně namaskovaných deváťáků, kteří po sobě zanechali patřičné
stopy nejen na podlaze, ale i na obličejích žáků a vyučujících. S nadílkou
navštívili děti v mateřské škole, žáky
I. až VIII. třídy, školní jídelnu i obecní úřad. I když se na černé listině pár
„hříšníků“ ocitlo, Mikuláš vše vyřešil
domluvou, a čerti tak odešli s prázdnou. Uvidíme za rok.
Besídka v mateřské škole
Sluníčka, Motýlci a Berušky připravili pro své rodiče, prarodiče a
sourozence besídky plné básniček a
tanečků, které předvedli 10. prosince
2013, každé oddělení ve své třídě. Po
besídkách ti, kteří nespěchali domů,
zůstali na malé předvánoční posezení.
Školní akademie
12. prosince 2013 jsme přivítali rodiče a další příbuzné a známé na naší
tradiční předvánoční akademii, která
nabídla dětem možnost předvést své
komediální, herecké a muzikantské
umění nadšeným aplaudujícím divá-kům. Velký úspěch zaznamenala jak
vystoupení jednotlivých tříd, tak i uvádění moderátorské čtveřice a vy-stoupení pěveckého souboru Čtyř-lístek. V
hale školy měli příchozí možnost dostat od žáků deváté třídy teplou kávu
a zakoupit si také některý z výrobků
našich školáků. Výtěžek z prodeje využijeme na konci školního roku na zakoupení odměn pro žáky.
Výchovný koncert
Poslední pátek před vánočními
prázdninami jsme se na chodbách ani
nepoznávali – většina dětí z druhého
stupně i dospělých přišla „v gala“
– ve svátečním. Proč? Čekali jsme
významnou návštěvu v podobě hudebníků ze žesťového kvintetu Brass
Five, který pro nás připravil hudební
lahůdku v podobě pásma hudebních
trháků posledních čtyř set let hudební historie prokládaných příjemným povídáním o významných hudebních skladatelích a historických meznících. My
učitelé jsme byli pyšní na to, že žádný
z dotazů do publika nezůstal nezodpovězen, a že se nejednalo o žádné lehké
otázky!
u

měl pro „svého“ deváťáka krásně
zabalený testík omotaný stužkou. A
jak to dopadlo? Toto „branné cvičení“
zaměřené na nácvik práce ve stresu
bylo odměněno… jak jinak než koulí,
a to přímo Mozartovou, s marcipánem!

Mikulášská nadílka

Besídka v MŠ

Školní akademie

Zápis do 1. třídy
Předvánoční test z matematiky
Vánoční Mariah Carey se rozezněla
naplno a deváťáci jen překvapeně zírali
na pana učitele – proč nám hraje zrovna
tuhle písničku, kterou jsme poslouchali den
předtím o češtině? Záhy ale pochopili – do
třídy vběhlo tanečním krokem plno skřítků
z šesté třídy a byli to skřítci štědří – každý

Vystoupení divadla VeTři
6. a 7. ledna 2014 přijelo do školy divadlo VeTři. Preventivní pořad
«Kontakt s cizí osobou» vtáhl děti MŠ
a žáky 1. stupně nenásilnou a hravou
formou do děje, donutil je přemýšlet a
reagovat na situace, které je mohou v
životě potkat.
Žáci 2. stupně se seznámili s problémem kyberšikany a nebezpečím
internetu, představení bylo doplněno o
přednášku právníka a ICT odborníka
z řad SRPŠ. Zážitky z tohoto programu
jsme s druhostupňovými dětmi zpracovali formou slohových prací, z nichž
jsme vytvořili inspirativní nástěnku
v 2. patře.
Interaktivní tabule
Žáci III. a IV. třídy se 13.ledna
2014 dočkali nových interaktivních
tabulí. Se svými starými dřevěnými
tabulemi, posledními na 1. stupni, se
rozloučili a na památku se před tabulí
vyfotili.
Hodina moderní chemie
Ve středu 15. ledna 2014 do školy přijely dvě studentky Vysoké školy chemicko-technologické z Prahy
s mnoha tajemnými zavazadly. Co
v nich obě mladé dámy vezly? Křivule, misky a další laboratorní nezbytnosti a k tomu také spoustu prášků a
záhadných tekutin jak z alchymistické
laboratoře. Každá třída z 2. stupně s
nimi strávila Hodinu moderní chemie,
jak se nazývá program, který VŠCHT
vytvořila za účelem popularizace tohoto ne příliš oblíbeného předmětu. Po
předvedených atraktivních pokusech,
jako bylo barvení plamene, hoření
celulózy, výroba hasicí pěny, mrazení
materiálů, výroba zmrzliny ad., odcházeli žáci nejen s kornoutem báječné,
nikoli „domácí“, ale „školní“ zmrzliny v ruce, ale také s nadšením v očích
a spoustou otázek v hlavě.
Obě studentky měly pro žáky opravdu
výborně připravené pásmo plné zajímavých
komentářů i ukázek. Také ubezpečily žáky,
že to, co předvádějí, je možné dělat až
s pořádnými znalostními základy z chemie,
jejichž získávání není sice moc zábavné,
ale zato nezbytné.
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Nebezpečí kolem nás
V tomto školním roce se naše škola ještě
více zaměřila na seznamování dětí a žáků
s „Nebezpečím kolem nás“. SRPŠ podpořilo tyto preventivní aktivity a připravilo a
zajistilo přednášky pro všechny žáky ZŠ a
MŠ Chocerady. Děti v MŠ byly hravou a
interaktivní formou informovány, proč „Nemluvit s cizími lidmi“, žáci na 1. stupni ZŠ
absolvovali představení a besedu na téma
„Drogy kolem nás a šikana mezi spolužáky“. Společně se skupinou Divadlo VeTři
jsme připravili pro žáky druhého stupně ZŠ
interaktivní program na téma „Nebezpečí
internetu a kyberšikana“, který poutavou

Nová děvčata, nové trenérky
Zdravím všechny přátele a fanoušky
mažoretek Smetanek. Ještě do nedávna
jsem také byla jen fanoušek, přítel a zároveň maminka jedné z mažoretek. Ze začátku jsem jen pomáhala se začesáváním,
oblékáním a s odvozem děvčat na různé
akce. Tak nějak vyplynulo ze situace, že
já a Marcela Dvořáková, další z maminek,
jsme se staly vedoucími přípravky.

jsme museli čtyři děti odmítnout. Jednalo
se ovšem výhradně o děti z nespádových
obcí (např. Zvánovice, Kostelec n.Č.L.).
Konečná „výsledková listina“ je ke zhlédnutí na webových stránkách školy.
Olympiády
V prosinci a lednu se žáci účastnili školních kol olympiád v českém jazyce, anglickém jazyce, dějepisu a zeměpisu. Zúčastněných bylo pochopitelně mnohem víc
formou upozornil žáky na možná nebezpečí
dnešního internetového světa. Zástupci z řad
rodičů - našich členů - doplnili program
krátkou přednáškou, ze které si žáci odnesli
infomace a doporučení, jak se chovat v prostředí internetu a jaké právní následky může
mít nevhodné anebo neuvážené chování.
Rádi bychom v podobných aktivitách pokračovali, a proto připravujeme přednášku
na téma „Nebezpečí internetu a kyberšikana“, ale tentokrát pro rodiče.
Na základě doporučení sdružení rodičů
z okolních obcí, se kterými spolupracujeme,
jsme škole po dohodě s vedením zprostředkovali představení skupiny ÚdiF (Úžasné
divadlo fyziky), oceněné nejen váženou komunitou českých fyziků a matematiků, ale i

ZŠ a MŠ Chocerady
ohodnocené společností EDUin třetím místem v kategorii Cena veřejnosti za inovace
ve vzdělávání. Pro všechny děti MŠ a žáky
ZŠ uspořádala tato skupina studentů napínavé interaktivní představení a pokusy osvětlující zákonitosti fyziky, aby žáci mohli lépe
pochopit podstatu a příčiny překvapivých
fyzikálních jevů.
Uvedené přednášky a programy byly financovány a spolufinancovány z prostředků
SRPŠ. SRPŠ hodlá i nadále spolupracovat
se školou v tomto duchu. Pokud chcete přispět svou profesí nebo i dobrovolnou pomocí při pořádání akcí pro děti a žáky choceradské školky a školy, budeme rádi za vaši
pomoc.
Za SRPŠ Eva Štosová

Chtěly jsme trochu pomoci Pavle Smetanové. Ta vydává neskutečnou energii na
to, aby byly holky lepší a lepší. Dříve jsem
viděla jen výsledek tréninků, teď vidím, jak
to vzniká od začátku. To samé bych přála i
ostatním rodičům. Holky jsou ochotné opakovat jeden prvek třeba 20krát, než je dokonalý, a Pája už nemusí použít nejsprostší
slovo mažoretek „znovu“. I starší mažoretky jsou ochotné trávit svůj volný čas před
vlastním tréninkem s přípravkou. Trpělivě

Harmonogram vystoupení – Mažoretky Smetanky Chocerady - 2014
Termín
Kde
Co
15. 2. 2014
Sázava
Dětský karneval
28. 2. 2014
Mnichovice
Maturitní ples
29. 3. 2014
Dobříš
Soutěž mažoretek o Radotínský pohár
11. 4. 2014
Chocerady
Setkání seniorů
26. 4. 2014
Mačovice
Mačovická setkání (s DO Vranovanka)
3. – 4. 5. 2014
Bautzen, Německo
Jarní koncert (s JBO Bautzen)
8. – 11. 5. 2014
Chocerady
Soustředění
Školní ples
30. 5. 2014
Ondřejov
31. 5. 2014
Benešov
Přehlídka hudeb (s DO Vranovanka)
31. 5. 2014
Chocerady
Dětský den
26. 6. 2014
Sázava
Rozloučení s deváťáky
Španělsko
25. 7. – 5. 8. 2014
Turné s JBO Bautzen
16. 8. 2014
Chocerady
Pouťová zábava
5. – 7. 9. 2014
Grossenhain, Německo
Dny Saska (s JBO Bautzen)
13. 9. 2014
Přestavlky
Dožínkové slavnosti (s DO Vranovanka)
27. 9. 2014
Vranov
Přehlídka hudeb (s DO Vranovanka)



než vítězů, ale potěšil nás každý zájemce
o prohloubené přemýšlení nad některým
ze školních předmětů. Testy pro školní
olympiády testují často víc než získané
znalosti spíše schopnost se zamyslet nad
problémem – proto někdy i např. osmáci
předstihli žáky devátých tříd. Ti nejlepší
budou naši školu zanedlouho reprezentovat
v okresních kolech.

je učí nové prvky, a že to někdy opravdu
není jednoduché.
Od začátku roku se holky připravují
hned na několik vystoupení. Malinké jedou vystupovat na karneval do Sázavy a
větší mažoretky na plesy. Společně se pak
připravují na březnové závody v Dobříši,
kde budou soutěžit hned v několika kategoriích. To znamená, že holky pochodují i
několik hodin v kuse. Dále je čekají tradiční vystoupení v Choceradech, vystoupení s
Vranovankou, série vystoupení v Německu
a poprvé ukážou své umění i ve Španělsku.
Kdybyste je chtěli na některém z vystoupení podpořit, tak zde je přehled zatím známých akcí.
Přeji všem krásný rok 2014  
Petra Jirsová
u

Zápis do I. třídy
16. ledna 2014 proběhl v učebně III.
třídy zápis malých budoucích prvňáčků.
K zápisu se dostavilo 34 dětí – tento vysoký počet nás nemohl vzhledem k demografickým údajům (a pochopitelně i vzhledem ke kvalitě vzdělávacích služeb, které
nabízíme) překvapit. Bohužel nás čekalo
ale porovnávání našich reálných prostorových a personálních možností s touto
dlouhou řadou zájemců o naši školu. Proto
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TJ SOKOL CHOCERADY
V letošním roce TJ Sokol chystá kromě tradičních akcí venku (Pohádkový les
atd.) novinku: SOUTĚŽNÍ I ZÁBAVNÉ
HRANÍ DESKOVÝCH HER v sokolovně. V sobotu 8. února se mohli zájemci zúčastnit prvních „Deskohrátek“ ve zrekonstruovaném přísálí. Zahráli si pro začátek
nejznámější deskové hry, jako Člověče, nezlob se, Halmu, Pexeso, Domino, Dámu…
Akci budeme opakovat, takže nezapomeňte: Nejen děti, i dospělí si mohou hrát!
Další Deskohrátky se budou konat v neděli 9. března od 15.30 do 18 hodin, registrace k soutěžní hře bude od 15.30 do 15.45
hodin, vyhlášení vítězů v 17.45 hodin. Pokud se nebudete chtít zapojit do soutěže,
můžete si zahrát jen tak pro zábavu. Každá
hra se bude hrát v časovém limitu (podle
celkového počtu hráčů) tak, aby se hráči
mohli u jednotlivých her podle zájmu vystřídat.
V předposledním srpnovém týdnu, ve
dnech 18. – 22. srpna, budeme opět pořádat
LETNÍ DENNÍ TÁBOR pro děti od 6 let.
Stejně jako loni bude probíhat se zázemím
přímo v Choceradech. Rádi bychom tentokrát už využili krásně opravené a vším potřebným vybavené přísálí sokolovny. Pokud by ovšem probíhaly neodkladné práce
v budově, budeme mít k dispozici opět
prostory Rodinného centra Sluníčko. Děti
budou přicházet ráno z domova a večer si

je rodiče vyzvednou. Dítě lze přihlásit jak
na celý týden, tak i na jednotlivé dny. Pro
děti bude připraven rozmanitý program:
vycházky do přírody, hry, tvořivá činnost.
Cena zůstává stejná jako v loňském roce:
200 Kč na den, v ceně je zahrnut oběd, dopolední i odpolední svačina, pitný režim,
materiál, zajištění programu, jízdné na výlety. Přihlašovat své děti můžete již nyní
mailem na ivanacer@volny.cz nebo na tel.
739 505 791 (Ivana Černá).
DĚTSKÝ TURISTICKÝ ODDÍL se
nám „omladil“. Starší děti nás opustily a
navštěvují ho nyní nejmladší školáci z 1. až
3. třídy. Máme 6 kluků a 8 holek, kteří se
scházejí pravidelně každý pátek odpoledne
na vycházkách do přírody. Díky vstřícnosti obce nám slouží jako zázemí pro případ
špatného počasí herna v Rodinném centru
Sluníčko. V uplynulých měsících nám ale
počasí víceméně dost přálo, takže jsme
Sluníčko, stejně jako tělocvičnu, kterou
máme pronajatou od školy, využívali minimálně.
Vycházky trvají 2 a půl hodiny a zpestřujeme si je vždy různým hraním. Nejvíce
se dětem líbily hry na motivy dobrodružných příběhů, jako třeba Lovci mamutů, při
nichž si stavěly v lese příbytky a vyráběly
kamenné nástroje atd., nebo hry podle příběhů „z říše fantazie“, kdy se děti vžívají
do rolí oblíbených hrdinů. Při hrách se děti
naučí leccos užitečného – Morseovku, typy
uzlů, poznávat stromy a květiny, zacházet

CHOCERADSKÝ ŠIKULA
    

Pro letošní rok jsme si pro vás připravili v Lese psích duší novou akci nazvanou
„Choceradský Šikula“. Bude to hravě soutěžní odpoledne nejen pro děti a jejich zvířecí miláčky, ale i pro dospělé, kteří si určitě
rádi zasoutěží. Pro všechny soutěžící jsou
připraveny krásné a kvalitní ceny našich
sponzorů.
Vyhlašujeme I. ročník soutěže - cokoliv
z čehokoliv a jakkoliv. Každý má příležitost
ukázat, co umí. Ať už je to hezký kousek
se svým zvířecím miláčkem nebo umí něco
namalovat, vysochat či vytvořit podle své
nálady a umu. Výtvory pak mohou zdobit
Les psích duší a dále jej reprezentovat.
Připravujeme odpoledne plné her a zábavy doplněné možností nákupu dobrůtek
pro vaše miláčky od firmy Salač, aromaterapeutické výrobky pro zvířátka od firmy
Dokonalá láska Michal Babka. Příjemným
zpestřením budou projížďky na ponících
z Jezdeckého areálu Čtyřkolák, se kterým
úzce spolupracujeme. Také připravujeme
u

bohatou tombolu. A překvapení.
Oslovujeme své příznivce a chceme je
poprosit o pomoc při organizaci a přípravě. V případě pomocníků, kteří by přijeli
z daleka, nabízím ubytování v domácím
prostředí. Všechny dobrovolné pomocníky
prosím o kontakt na email lespsichdusi@
seznam.cz
Každému jistě doma něco překáží, a
proto jsme se rozhodli uspořádat v rámci odpoledne charitativní bazárek. Pokud
máte něco doma a nepotřebujete, zkontaktujte nás na email lespsichdusi@seznam.cz,
sběrné místo je u Evy Hypšové, Chocerady

s buzolou... Na jaře nás čekají také celodenní výlety. Pokud by se do našeho oddílu
chtěli další kluci a holky přidat, rádi je vezmeme mezi sebe (bližší informace na webu
nebo na tel.: 606 473 463 K. Růžičková).
TURISTICKÝ KLUB pro dospělé a
mládež si získal své stálé příznivce. Pravidelně jednou za 14 dní pořádáme vycházky a výlety, které jsou otevřené pro širokou veřejnost. V zimním období chodíme
v našem blízkém okolí, na jaře se určitě
vydáme opět i na výlety s použitím vlaku
či autobusu, abychom mohli navštívit také
vzdálenější cíle. Na léto chystáme opět několik výletů celodenních. Vše najdete vždy
předem na našich webových stránkách
(případně na tel. 739 505 791 I.Černá).
SKUPINA COUNTRY TANCŮ se po
krátké zimní přestávce bude scházet opět
pravidelně každý týden v páteční nebo nedělní podvečer v sokolovně. Pokud máte
zájem o tento taneční styl, přidejte se k
nám (bližší informace na tel.: 777 555 439
V. Zíka). Opět budeme připravovat předtančení na choceradskou pouťovou zábavu,
případně i na další taneční zábavy, společně se zúčastníme některých akcí Dvorany.
Těšíme se na vás při deskohrátkách,
spolkové tancovačce a všech dalších akcích
Za TJ Sokol Klára Růžičková
147 (Dolní Lipská, po Sovových). Výtěžek
bude použit na parkové úpravy budoucího
vzhledu Lesa psích duší. Přece chceme mít
v Choceradech něco unikátního.
Přiložené foto bude také zdobit suvenýry Lesa psích duší, které si při akci
můžete zakoupit. Děkujeme všem za milé
návštěvy a přikládáme jednu zajímavou
fotku řádových sester, které nás také přijely navštívit. Článek vychází v době příprav soutěžního odpoledne. Pozvali jsme i
zajímavé hosty.    

Za OS Les psích duší Eva Hypšová
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Činnost sboru :
Sbor dobrovolných hasičů Samechov
měl v roce 2013 47 členů z toho 16 mužů,
11 žen a 20 členů mladších 18 let. Aktivita
sboru v rámci společenského
a kulturního dění v obci byla
v uplynulém roce velmi dobrá.
Tradiční akce opět započaly
březnovou zabíjačkou, pokračovaly pálením čarodějnic až
po hasičský den pro děti a rozsvícením vánočního stromku.
Mimo ryze hasičských aktivit
jsme se zapojili jako pomocníci v celo- obecních akcích
od Dne Země, přes spolkovou
zábavu až k mikulášské besídce. Opětovně jsme provedli
instruktáž při Dnu ochrany
člověka v ZŠ a MŠ Chocerady. Několik členů úspěšně
absolvovalo zkoušky odbornosti Hasič a Preventista III.
stupně a dvě členky dokončily
rekvalifikační kurz lektora první pomoci.
Velkým úspěchem roku 2013 je obnovení
dětského družstva při SDH Samechov, které se na svých trénincích schází pravidelně
každý pátek. Družstvo mužů se po mnoha
letech zúčastnilo postupové okrskové soutěže v požárním sportu, která proběhla v Tře-

Ohlédnutí za společenskými
událostmi
Vánoční koncert ZUŠ
Těsně před začátkem vánočních prázdnin si mohli nejen rodiče a blízcí žáků, ale i
další zájemci poslechnout, co se děti naučily pod vedením svého učitele
Vlastimila Kvídy v uplynulých měsících. S trémou přišli
bojovat všichni žáci choceradské pobočky ZUŠ, včetně těch
nejmladších, kteří začali s výukou teprve v září a pro něž
to bylo první vystoupení před
publikem. Slyšeli jsme 25
skladeb, nejen vánočních, za
zmínku stojí ojedinělé vystoupení Štěpána Kuneše, žáka 6.
třídy naší ZŠ, který představil
na koncertě své vlastní klavírní skladby. Na závěr doslova
rozvibroval školní jídelnu bicími nástroji
host koncertu, hudebník a člen pražského
FOK Svatopluk Čech.



bešicích nedaleko Divišova. Dále jsme absolvovali soutěž v požárním útoku se stroji
PS 8 „Třemošnická osmička“ se smíšeným
družstvem mužů a žen a noční námětové
cvičení v Divišově. Letos byly spuštěny
naše oficiální samostatné webové stránky
na adrese www.sdhsamechov.prodh.cz/sdh.

Činnost jednotky :
Jednotka JPO V Chocerady - Samechov
má 9 členů včetně velitele a v roce 2013 vyjížděla celkem ke 13 událostem. Z toho 2 x
k požáru, 8 x k zajištění technické pomoci
(např. odstranění překážek přes komunikace, trať, apod.), 1 x k vyproštění dopravníDivadlo
Choceradský divadelní soubor si tradičně připravil na předvánoční čas premiéru
nově nastudované hry. Tentokrát to byla
„Hastrmancká komedyje“ Ivana Škapy,
původní rozhlasová pohádka pro dospělé
z roku 1976 (skutečným autorem byl tehdy
zakázaný Vladimír Semrád). Příběh šestice

vodníků žijících společně v jednom rybníce mohl soubor zařadit i díky tomu, že loni
soubor posílili tři noví herci (Martin Bašta,

ho prostředku a 2 x k planému poplachu.
Z uvedených události byla k výjezdu jednotka přímo povolána operačním střediskem
HZS 5 krát a 8 krát na základě žádosti občanů, nebo obce. Nejnáročnějším zásahem lze
označit červnové povodně, které zaměstnaly
jednotku na 5 dní a několik dalších dní pak
probíhala pomoc při odklízení
škod z komunikací a dešťové
kanalizace.
(Statistiku vypracoval Zdeněk
Šarbach, velitel jednotky )
Vybavení jednotky se
rozšířilo o nové plovoucí
čerpadlo Honda, radiostanice spojující obě zásahová
vozidla (Trambus a Felície)
a lehké nepromokavé obleky. Z prostředků přidělených
obci ze státního rozpočtu na
materiální pomoc jednotkám
zasahujícím při povodních
bylo pořízeno 5 vícevrstvých
zásahových obleků pro členy
jednotky. Velitel jednotky,
velitelé družstev a strojníci
absolvovali povinné přezkoušení po pěti
letech činnosti v jednotce. Všichni členové
rovněž prošli školením pro osvojení základů zdravovědy a poskytování předlékařské
první pomoci.
Martin Kůrka,
starosta SDH Samechov
František Bureš a Zdeněk Šarbach). Letos
se v jedné z výrazných rolí objevila další
nová, tentokrát dívčí tvář (Kateřina Chytrová). Představení zhlédlo asi 190 diváků,
sokolovna doslova praskala ve švech a na
některé zájemce už ani nezbyly židle.
Vánoční koncert v kostele
29. prosince se choceradské
veřejnosti v kostele Nanebevzetí Panny Marie poprvé představil smíšený sbor S.O.S. (Schola
ad occasionem sollemnem –
Sbor ke slavnostním příležitostem). Tento sbor vznikl zhruba
před rokem a sdružuje zájemce
z okolí i přímo z Chocerad. Pod
vedením MgA. Ludmily Topiarzové, jejíž sólový zpěv jste
mohli slyšet na loňském koncertě, sbor secvičil na vánoční
koncert několik písní. Dalším
hezkým bodem programu byly
vánoční koledy a písně v podání školního
sboru Čtyřlístek.
Klára Růžičková
u

Hasiči Samechov v roce 2013
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Ze života římskokatolické
mnichovické
farnosti
Když půjdeme z Chocerad proti proudu
Sázavy, dojdeme do městečka, které nese
stejné jméno. V Sázavě žil svatý Prokop.
Narodil se kolem roku 970 v Chotouni u
Českého Brodu. Původně byl slovanským
světským knězem, stal se benediktinem a
později (kolem roku 1009) se rozhodl pro
přísnější život poustevníka v lesní pustině

Výsledky sčítání
Na zpracování výsledných dat sčítání
lidu, domů a domácností si dává Český statistický úřad poměrně dost dlouhou dobu.
Výsledky sčítání v roce 2011 jsou však již
k nahlédnutí, případně ke stažení na webových stránkách (http://vdb.czso.cz/sldbvo/)
Pro ty, kteří takový přístup nemají, nebude
jistě ke škodě výsledky v našich listech shrnout a zveřejnit.
Všechny uvedené údaje jsou souhrnné
za celou obec - tj. Chocerady včetně Komorního Hrádku, Vlkovec s Růženínem,
Vestec a Samechov – a pokud není uvedeno
jinak, vztahují se k datu posledního sčítání,
k 26.3.2011.
Počet obyvatel
Počet obyvatel naší obce vzrostl od roku
2001 do 2011 o 22% (z 1002 obyvatel na
1224). Oproti předchozím desetiletím je
to výrazný nárůst a souvisí jistě s obecným
trendem dnešní doby – lidé se stěhují na
venkov, zejména ten městu blízký. V uvedeném období let 2001 – 2011 přibylo v naší
obci 66 domů a celkový počet obydlených
domů stoupl z 271 na 333.
Z celkového počtu 1224 obyvatel zde žilo
603 mužů a 621 žen. Základní věkové rozvrstvení se oproti minulému sčítání příliš
nezměnilo. Poměr dětí do 14 let k celkovému počtu obyvatel zůstává 16% podobně
jako v roce 2001. Stejně vysoký je i podíl
seniorů od 65 let výše. Nejvýraznější změnou, která stojí za povšimnutí, je nárůst počtu obyvatel ve věkové skupině 30 – 39 let
– oproti roku 2001 se zdvojnásobil.
Rozvrstvení podle věku
0 - 14 let
15 - 64 let
65 a více let

2001
163
677
162

2011
192
839
190

Národnost a náboženské vyznání
Českou národnost uvedlo 876 občanů,
moravskou 2, slovenskou 11, ruskou 4 a
u

u Sázavy. S pomocí knížete Oldřicha a jeho
syna Břetislava I. tam kolem roku 1032 založil klášter a stal se jeho opatem. Zemřel
na Sázavě 25. III. 1053 a papež Inocenc
III. ho roku 1204 prohlásil za svatého. V
sázavském klášteře se pěstovala slovanská
bohoslužba jako dědictví po Velké Moravě
(až do roku 1096).
V našem choceradském kostele jsou
v presbytáři před hlavním oltářem 2 sochy
- jedna je svatý Vojtěch a druhá zřejmě svatý Prokop.
Svatý Prokop naplňoval svůj život modlitbou a prací. Modli se a pracuj, to bylo

benediktinské heslo. Podobně všechny velké osobnosti v našem národě se nevěnovali
jen práci, ale prokládali svůj život též modlitbou. Představme si, že sedíme v loďce,
máme dvě vesla a na jednom je napsáno:
„modlitba“ a na druhém: „práce.“ Když
budeme používat jen jedno veslo, budeme
se s loďkou točit na místě. Je potřeba vesla střídat, zvláště když chceme plout proti
proudu, proti proudu dnešní doby, ve které
není vždy všechno v nejlepším pořádku.

ukrajinskou 5, kupodivu u 317 občanů národnost uvedena není. K víře se hlásí 189
obyvatel, což je oproti roku 2001 pokles na
polovinu. Navíc pouze 100 věřících se hlásí
k některé z církví, největší část (74) k Církvi
římskokatolické.
Zatímco v roce 2001 podíl svobodných
(v populaci od 20 let výše) činil zhruba 16%,
v roce 2011 to bylo už 22%. Zvýšil se také
podíl rozvedených z 9 na 13%, počet lidí žijících v manželství klesl ze 63 na 44%.

Vzdělání a zaměstnání
Od roku 2001 se proměnilo také rozložení obyvatel podle dosaženého vzdělání.
Podíl vysokoškoláků (ve věkové skupině od
20 let výše) stoupl z 5 na 10%, vzrostl také
podíl obyvatel s úplným středním vzděláním
s maturitou z 25 na 32%. Celkem 541 občanů uvedlo, že pracují, 52 je nezaměstnaných.
Nejvíce, 84 občanů, pracuje v průmyslu, následuje obchod (59), veřejná správa (46), stavebnictví (43), doprava (39), v oblasti nemo-

P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti
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Legenda ke grafu:
Údaje v grafu za jednotlivé části obce jsou převzaty z choceradské kroniky. Souvislejší údaje
máme z tohoto zdroje k dispozici pouze pro Chocerady s Komorním Hrádkem, protože osady
Vlkovec, Vestec a Samechov se staly součástí obce až v roce 1960. Údaje o celkovém počtu obyvatel v obci od roku 1869 uvádí ČSÚ na základě pravidelně se opakujících sčítání lidu a jsou v
nich zahrnuti i obyvatelé Vlkovce, Vestce a Samechova. Jelikož nejsou k dispozici údaje o počtu
obyvatel v jednotlivých osadách v letech 1970 až 2010, je vývoj v tomto období vyznačen tečkovaně. Z grafu je patrný dlouhodobý pokles trvale žijícího obyvatelstva v přidružených osadách,
zatímco v samotných Choceradech se v posledních 20 letech trend obrátil.
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vitostí, profesní, vědecké, technické a administrativní (37), stravování,
pohostinství a ubytování (34), 28 občanů pracuje v informacích a
komunikacích. 26 v peněžnictví a pojišťovnictví, 24 ve vzdělávání, 22
ve zdravotnictví a v sociálních službách a výčet uzavírá zemědělství/
rybářství/lesnictví, ve kterém pracuje pouhých 11 osob. 40% občanů
do práce dojíždí.
Domy, byty a vybavení domácností
V celé obci je evidováno 493 domů (jedná se o objekty určené k bydlení), obydleno je 333 domů, 292 z nich je v držení fyzických osob.
K bezdomovcům se přihlásilo 5 osob. Neobydlených domů je celkem
160, z toho 125 slouží k rekreaci, 7 je v přestavbě a 2 jsou k bydlení
nezpůsobilé. Co se týká technické vybavenosti obydlených domů, 149
z nich bylo připojeno na kanalizační síť, 293 na vodovod. Největší část
domácností – 35% - používala pro vytápění bytu uhlí, koks nebo uhelné
brikety, 29% bytů bylo vytápěno elektřinou a 22% dřevem. Za povšimnutí stojí také skutečnost, že 28% bytů obývá pouze 1 osoba, čtyřčlenná
domácnost představuje pouze 17% případů.
Na závěr přikládáme údaj, který se při sčítání na začátku tisíciletí
ještě nesledoval: z celkového počtu 432 dnešních domácností je 231
vybaveno počítačem a internetem.
Ivo Kořínek a Klára Růžičková

ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA
Tradiční jarní úklid řeky
Sázavy se uskuteční od 11. do
13. dubna 2014.
Není vám lhostejný stav
řeky Sázavy a jejího okolí?
Přidejte se k nám a pomozte uklidit její břehy. Tradiční
jarní úklid, známý pod názvem Čistá řeka Sázava, se letos uskuteční od 11. do 13. dubna. Vítaná je jakákoliv pomoc, finanční a materiální, nebo můžete přímo
přiložit ruku k dílu. Stačí se přihlásit na e-mail zemanova@posaza-

Hospodařící domácnosti
Celkem
tvořené 1 rodinou
úplné bez závislých dětí
úplné se závislými dětmi
neúplné bez závislých dětí
neúplné se závislými dětmi
tvořené 2 a více rodinami
domácnosti jednotlivců
vícečlenné rodiny
Technické vybavení – obytné byty
Celkem
Způsob vytápění
ústřední
etážové
kamna
Vodovod v bytě
Teplá voda
Připojení na kanalizační síť
Žumpa, jímka
Vlastní splachovací záchod
Vlastní koupelna, sprchový kout
Plyn zavedený do bytu
Počet obytných místností
1
2
3
4
5 a více

2001
410
401
91
143
28
31
9
123
4

2011
498
313
153
105
30
25
7
162
16

2001
359
210
20
nezkoumáno
333
nezkoumáno
60 domů
nezkoumáno
315
316
8
21
113
110
64
42

2011
432
315
18
81
381
381
216
154
380
381
24
11
33
81
100
165

vi.com nebo na telefon 723 881 081. Číslo účtu společnosti Posázaví o.p.s. pro zaslání příspěvku je 326666339/0800. Podrobnosti o
celé akci jsou na leader.posazavi.com v sekci Partnerské projekty.
Partnery projektu jsou Povodí Vltavy, státní podnik, a společnost Bisport s.r.o., mediálním partnerem Rádio Blaník a Benešovský deník. Patronkou projektu je zpěvačka ANETA LANGEROVÁ,
která se pravidelně zapojuje i do samotného úklidu.
Vyčistit řeku Sázavu se dobrovolníci vydají už podeváté. Z hladiny a břehů budou opět sbírat odpadky, které tam po sobě zanechali nezodpovědní lidé, nebo které přinesla loňská velká voda. Zapojit do úklidu se může každý – jednotlivci i kolektivy, děti, mládež
i dospělí. Do igelitových pytlů budou sbírat všechno, co do přírody
nepatří. Nasbíraný odpad pak nákladní auta odvezou na skládky.
Každoročně se jarního úklidu řeky Sázavy účastní stovky dobrovolníků. Sbírat odpadky vyrážejí rodiče s dětmi z mateřských
center, školáci, studenti, vodáci, rybáři, hasiči i celé pracovní kolektivy. Mezi Kácovem a Pikovicemi, kde úklid organizuje společnost Posázaví o.p.s., loni sesbírali téměř 19 tun odpadků, v roce
2012 jich bylo ještě o 10 tun víc.
První ročník projektu Čistá řeka Sázava se uskutečnil v roce
2006 v režii svazku obcí Malé Posázaví, který na to dostal evropskou dotaci. Od roku 2007 převzala organizátorskou taktovku
společnost Posázaví o.p.s. a peníze na úklid získává od sponzorů
a dárců. V prvních ročních se řeka uklízela mezi městem Sázava
a obcí Pikovice, později se k akci přidali další organizátoři. V současnosti se uklízí napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou.
Letos poprvé se bude uklízet více než 200 kilometrů dlouhý úsek
řeky Sázavy, a to téměř od jejích pramenů, z Polničky u Žďáru nad
Sázavou. Úklidová akce se navíc postupně rozšiřuje na další vodní
toky v republice.
Jaroslava Tůmová
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