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Vážení spoluobčané,
v úvodu bych ráda napsala pár slov k
volbám do obecního zastupitelstva. Chtěla
bych poděkovat všem občanům, kteří se
voleb zúčastnili, ať už hlasovali pro kohokoliv
z kandidátů, protože účast ve volbách je
výrazem jejich občanské zodpovědnosti,
zájmu o to, jak naše obec vypadá a jak se
bude dále rozvíjet.

Volby do zastupitelstva obce
Ve dnech 10. - 11. října 2014 se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva. Ve
volbách o hlasy voličů soupeřila dvě sdružení nezávislých kandidátů NAŠE OBEC a
sdružení POJĎTE DO TOHO S NÁMI. V
následujícím přehledu jsou uvedeni kandidáti zvolení do zastupitelstva obce (ve druhém sloupci jsou počty hlasů, které získali
jednotliví zastupitelé):
SNK - NAŠE OBEC
Bubnová Eva
458
Kořínek Ivo Ing.
431
Smetana Martin Mgr.
398
Kocábek Milan
398
Zemanová Petra
393
Vojslavský Aleš
387
Kamelský František
371
Javůrek Miloslav Bc.
370
Krejcárková Lenka
344
POJĎTE DO TOHO S NÁMI!
Bober Milan
171
Vycpálková Taťána Mgr.
143
31. října se nové zastupitelstvo sešlo na
svém prvním zasedání – ustavující schůzi,
kde byli veřejným hlasováním zvoleni starostka a místostarosta. Nové zastupitelstvo
schválilo dále také předsedy výborů a komisí.
Starostka
Eva Bubnová
Místostarosta
ing. Ivo Kořínek
Finanční výbor
Předseda: Milan Kocábek
Kontrolní výbor
Předseda: Mgr. Martin Smetana
Kulturní a sociální komise
Předsedkyně: Iva Vávrová
Přestupková komise
Předseda: Mgr. Martin Smetana

Zastupitelstvo se trošku obměnilo, jeho
nové i „staré“ členy čekají čtyři roky práce
pro obec, pro Vás. Věřím, že naše společná
práce bude jako v předchozím období natolik
dobrá a smysluplná, abychom si za čtyři roky
mohli i s Vámi spokojeně říci, že naše obec
je zase o něco hezčí, příjemnější a přívětivější.
Ráda bych proto všem zastupitelům i svým
kolegům na obecním úřadě popřála k této
práci hodně nadšení, elánu a dobrých nápadů.

Kulturní a společenské akce
listopad - prosinec
Setkání v knihovně
Zveme děti na společné čtení a promítání
tentokrát o Rumcajsovi, Mance a Cipískovi,
ve čtvrtek 6. listopadu od 17 hodin v
knihovně.
V sobotu 8. listopadu od 17 hodin pořádá
knihovna pro změnu pro dospělé a
mládež setkání se známým překladatelem
a znalcem finské literatury Vladimírem
Piskořem.
Deskohrátky
TJ Sokol Chocerady zve děti i dospělé ke
společnému hraní deskových her (Jožin
z bažin, Pexeso, Dáma atd.) v neděli
9. listopadu od 16 do 18.30 hodin
v sokolovně.
Odhalení pomníku padlým ve Vlkovci
Obec zve občany na slavnostní odhalení
nového pomníčku padlým na návsi ve
Vlkovci v úterý 11. listopadu od 16
hodin. Pietního aktu se zúčastní kardinál
Dominik Duka.
Kino v sokolovně
Ve středu 12. listopadu od 18 hodin vás
zveme do sálu sokolovny na promítání
Putovního kina Českého rozhlasu Region.
Návštěvníci si na místě vyberou jednu z pěti
nabízených aktuálních českých komedií.
Podrobnosti na straně 4.
Zdobení vánočního stromu v Samechově
V sobotu 22. listopadu se bude zdobit
vánoční strom na návsi v Samechově.
Začátek v 17 hodin.

Prosím i Vás, občany, abyste sledovali
dění v naší obci, hodnotili je a také přicházeli s vlastními konstruktivními připomínkami a návrhy, co byste chtěli zlepšit –
nejen pro sebe, ale i pro ostatní.
Děkuji Vám za podporu a důvěru,
která mě velmi dojala, velice mě těší a
také zavazuje, budu se snažit, abych ji
nezklamala.
Eva Bubnová, starostka obce
Zdobení vánočního stromu
v Choceradech
OÚ srdečně zve děti i dospělé na slavnostní
zdobení a rozsvícení vánočního stromu
na návsi v Choceradech. Koná se v sobotu
29. listopadu od 16 hodin.
Výstava ZUŠ
ZUŠ J. Suka Benešov, pobočka Chocerady,
vás všechny srdečně zve na výstavu
výtvarného oboru ve středu 3. prosince
od 18 hodin v jídelně základní školy.
Mikulášská besídka
Obec Chocerady a SDH Samechov zvou
všechny děti v sobotu 6. prosince od
17 hodin do sálu sokolovny na setkání
s Mikulášem a čerty.
Vánoční promítání v knihovně
Ve čtvrtek 11. prosince se děti mohou
těšit na vánoční promítání v knihovně
s výtvarnou minidílnou a občerstvením.
Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 13. prosince pořádá SK
Chocerady v sokolovně turnaj dospělých
ve stolním tenisu. Začátek v 9 hodin.
Koncert ZUŠ
Ve čtvrtek 18. prosince od 18 hodin se
uskuteční koncert žáků choceradské
pobočky ZUŠ Benešov ve školní jídelně.
Divadlo
OVJK zve všechny příznivce choceradského
divadla v sobotu 20. prosince od 19.30 hodin
do sokolovny na jednu z nejznámějších komedií Carla Goldoniho „Poprask na laguně“.
Bližší informace najdete na plakátech.
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SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
POMNÍČKU PADLÝM
v horním Vlkovci u zvoničky
v úterý 11. listopadu
od 16 hodin
Nový pomník padlým ve Vlkovci
V letošním roce si připomínáme sto let od
vypuknutí první světové války v roce 1914 a
současně i sto let legií. Hříčkou osudu se mi
v letošním roce dostaly do rukou dobové
zápisy Vlkovce, kde je mimo jiné popsán život v této obci během světové války v letech
1914 – 1918, zakončený smutným seznamem

Zprávy z obce
Máme za sebou letní období, které je
vždycky nejnáročnější dobou, co se týče
běžné správy a údržby obce. Mimo běžnou údržbu zelených ploch, kterých má
obec opravdu velké množství, jsme se letos
více zaměřili na drobné údržbářské práce.
S pomocí brigádníků, studentů, kteří chtějí o prázdninách pracovat a s kterými už
máme dobrou zkušenost z minulých let,
se podařilo dokončit nátěry kovových stožárů veřejného osvětlení v Choceradech i
v Samechově, obnovit nátěr laviček, hydrantů a zábradlí po celém území obce i vyčistit krajnice některých místních komunikací a většiny chodníků.
Jsou to všechno práce, kterých si mnozí
možná ani nevšimnou, ale jsme přesvědčeni, že jsou stejně potřebné jako větší investiční akce. Je dobré, když má obec pěkně
vydlážděný chodník. Když je ale chodník
prorostlý plevelem a kolem něj vede zrezivělé zábradlí, nebo jeho okolí hyzdí nečitelná reklamní tabule, je to práce odvedená pouze na půl. Snažili jsme se i letos
maximálně využít hezkého počasí k běžné
údržbě obce, a co se nepodařilo zvládnout
letos, dokončíme zase napřesrok. Děkujeme současně všem, kteří obci pomáhají a
udržují bezprostřední okolí svého domu.
Zateplení budovy zdravotního střediska
Po několika neúspěšných pokusech o
získání dotace na zateplení budovy zdra-



těch, kteří se z války nevrátili a položili v ní
svůj život. Zápis je doplněn grafickým náčrtem jednoduchého pomníčku s uvedenými
jmény padlých. Tato až symbolická souhra
náhod mě přivedla k zamyšlení, že ve všech
částech naší obce jsou na návsích pomníčky
padlých, kromě právě Vlkovce. Oslovil jsem
proto starostku obce, paní Evu Bubnovou,
s myšlenkou na realizaci pomníčku podle návrhu tehdejšího kronikáře, který nebyl nikdy
postaven a který by bylo symbolické zhotovit
právě v letošním roce. Navázali jsme rovněž
spolupráci s ředitelem Agentury plánování a rozvoje lidských zdrojů na Komorním
Hrádku a požádali o součinnost vojenskou
složku. Výsledkem je příprava pietního aktu
odhalení pomníčku na návsi ve Vlkovci dne
11.11.2014, v rámci Dne válečných veteránů,
za účasti armádních hostů, příbuzných padlých vojínů a zástupců obce. Vzhledem k mimořádné symbolice tohoto aktu máme přislíbenu i účast kardinála Dominika Duky, který
povede modlitbu po odhalení pomníku. Na
tento slavnostní pietní akt je srdečně zvána i
široká veřejnost z naší obce. Začátek pietního
aktu je naplánován na 16. hodinu. Další provotního střediska v Choceradech a po
zvážení výše finančních nákladů v poměru k předpokládané finanční spoluúčasti
obce jsme se rozhodli realizovat zateplení
této budovy z rozpočtu obce. Osloveno
bylo několik místních stavebních firem,
které podaly cenové nabídky na zateplení
obvodového a střešního pláště střediska.
Po výběru nejvýhodnější nabídky se
celá stavba rozeběhla v srpnu. Protože
sousední stavba bývalé mateřské školy
má jiného majitele, muselo nejdříve dojít
k ubourání spojovacího krčku, který obě
stavby v minulosti spojoval. V budově
střediska byla již v roce 2010 vyměněna
okna a dveře. Zateplení budovy a nové
venkovní omítky tak zakončí nutnou rekonstrukci objektu, která už byla nevyhnutelná. V budově v současnosti ordinuje zubní lékař, gynekologická ordinace
a funguje zde zubní laboratoř. V západní
časti objektu je pak provozována soukromá mateřská škola. Věříme, že zateplení
budovy přispěje ke zlepšení podmínek
provozování těchto ordinací a služeb.
Oprava silnice přes střed obce a oprava
dlažby před kostelem
Jen co byla dokončena oprava mostku
na Malé straně a oprava silnice na Vestec a
na Ondřejov, dostali jste od nás informace o nové uzávěře silnice, tentokrát přímo
přes střed obce. Již několik let jednáme
se Správou a údržbou silnic Středočeského kraje o opravě tohoto úseku vozovky.

Návrh pomníčku od vlkoveckého kronikáře Františka Jejkala z roku 1930
gram dne bude pokračovat v areálu zámku
na Komorním Hrádku, kde bude v zámecké
kapli sloužena mše svatá za padlé vojáky.
Martin Kůrka
Bohužel nikdy se v rozpočtu kraje na tuto
stavbu peníze nenašly. Ani letos tomu
nemělo být jinak. Nakonec však z důvodu nerealizace některých staveb v jiných
částech kraje bylo rozhodnuto o uvolnění
finančních prostředků na tuto stavbu ještě
na podzim letošního roku. I když bylo jasné, že uzávěra silnice přes střed Chocerad
nepřichází ani zdaleka ve vhodnou chvíli,
museli jsme se této situaci přizpůsobit.
Znovu chceme zdůraznit, že stavbu
realizuje Středočeský kraj, nikoli obec.
Dostáváme poměrně velké množství dotazů na způsob opravy, stížnosti na vedení
objízdné trasy atd. Je nutné si uvědomit,
že obec je součástí celé akce pouze jako
správce území, kde stavba probíhá. Jsou
věci, o kterých prostě obec rozhodnout
nemůže. Přesto se po celou dobu snažíme
vyjednat ty nejlepší podmínky tak, aby
docházelo k co nejmenšímu omezení života v obci a aby stavba byla dokončena
co nejdříve.
Využili jsme zároveň uzávěry silnice,
omezení autobusové i osobní dopravy a
přítomnosti stavebních strojů a přikročili
současně k opravě dlažby před kostelem.
Dlouho bylo toto místo terčem kritiky
místních, ale i návštěvníků obce. Nutno
dodat, že do jisté míry právem. V minulosti zde byl především při stavbě kanalizace významně narušen dlážděný povrch,
který byl velkou měrou ledabyle nahrazen
asfaltem. V dobových zápisech se můžeme
u

Srdečně zveme
všechny občany na
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dočíst, že dlažba vznikla roku 1934, nebylo proto jednoduché rozhodnout o její
náhradě i s ohledem na „historickou zvyklost“ v tomto místě.
Dlážděný povrch silnice bude nahrazen
asfaltem a odvod povrchové vody byl zdařile vyřešen kamenným žlabem. Povrch
prostranství návsi, která je bezpochyby
centrem obce, je ale třeba vyřešit citlivějším způsobem. Absolvovali jsme
konzultace s firmou Česká žula, která se zabývá pokládkou kamenných
dlažeb a která například prováděla
dláždění historického centra Vlašimi. Radili jsme se s dopravními
inženýry o řešení dopravní situace a
v neposlední řadě i s Národním památkovým ústavem o způsobu provedení a volbě materiálu. Dosavadní
kamenná růžová dlažba sice nebyla
památkově chráněná, ale jedná se o
prostranství před objektem zapsaným v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, kterým je kostel
Nanebevzetí Panny Marie.
Nakonec byla vybrána varianta žulové
dlažby s kamennými obrubníky s tím, že
nájezd ze silnice na místní komunikaci
ke škole bude proveden z asfaltu. Dojde
zde k nasměrování vozovky tak, aby auta
již nejezdila šikmo přes náves, ale musela
plynule zatočit ze silnice směrem ke škole
a naopak. Na návsi budou kostkami vyznačena parkovací stání tak, aby zde případné parkování vozidel mělo řád a došlo
současně ke znemožnění stání kamionů a
nákladních aut.
Po dohodě se Správou a údržbou silnic
a s Policií ČR - dopravním inspektorátem
Benešov bude provedeno nové osvětlení
přechodu, který bude zhotoven dle současných norem tak, aby došlo ke zvýšení
bezpečnosti chodců (především školních
dětí) zachováním přechodu, který je na
hlavní trase z centra obce ke škole, školce i
obecnímu úřadu.
Nová dlažba je pojezdová a nemusí být

osazena do betonového lože, jako ta dosavadní. V případě havárie na vodovodním
řadu, rozvodech elektro apod. tak půjde
pouze dlažbu rozebrat, závadu opravit a
kostky opět poskládat bez nutnosti výspravy plochy jiným materiálem.
Dobrou zprávou také je, že se podařilo
s firmou, která dláždění provádí, domluvit
částečné využití dosavadní růžové dlažby.

Svoz nebezpečného odpadu

tomnosti svozového kontejneru! Při svozu
je možné odevzdat tyto nebezpečné slož-

V sobotu 8. listopadu proběhne svoz
nebezpečného odpadu dle rozvrhu v tabulce. Upozorňujeme občany, že na jednotlivých stanovištích může dojít k časovému posunu, a to v případě, pokud se
naplní svozové vozidlo ještě před uvedeným stanovištěm a bude nutné jeho vyvezení. Občané musí nebezpečný odpad
odevzdat pracovníkům svozové firmy
osobně, není přípustné odkládat nebezpečný odpad na svozové místo v nepříu

Bude z ní vydlážděn povrch kolem pomníku padlých, čímž bude alespoň částečně
tento druh dlažby na návsi zachován. Šedivá dlažba z vozovky a zbylá růžová dlažba z návsi byla ponechána obci. Firma je
částečně schopna zajistit mechanické očištění kostek tak, že je budeme moci použít
například k vydláždění chodníků v některých místech obce. Vše ale závisí na tom,
kolik dlažby se podaří očistit od betonové
vrstvy.
Opravě vozovky i dlažby na návsi se
pracovníci obce věnují intenzivně každý
den. Děkujeme všem občanům za trpělivost a respektování dopravních omezení,
za která se omlouváme. Po skončení prací
však bude naše obec zase o něco hezčí.
Digitalizace katastrálních map
Na území naší obce probíhá již druhým
rokem tzv. obnova katastrálních operátů. Občané tento proces znají spíše pod
názvem „digitalizace katastrálních map“.

Obec
Komorní Hrádek
Chocerady
Vestec
Vlkovec
Vlkovec
Růženín
Samechov
Samechov
Chocerady

Zodpovědné za provedení opravy katastrálních operátů jsou v souladu se zákonem katastrální úřady, respektive příslušná katastrální pracoviště. V naší obci byla
jako první digitalizována katastrální území Vestce a Vlkovce a potom i Samechova
a Chocerad. Občané mohli vždy v určené
dny na obecním úřadě za přítomnosti pracovníků katastrálního úřadu využít nahlížení do vyloženého opraveného katastrálního operátu a podávat k jeho
provedení námitky.
Nyní již byla digitalizace dokončena a provedeno splatnění všech
našich katastrálních území. Pro
vlastníky nemovitostí to zjednodušeně znamená, že od teď budou parcelní čísla pozemků na našem území
vedena pouze v jedné číselné řadě.
Dosavadní číselná řada vedená ve
zjednodušené evidenci (tzv. pozemky původního katastru – PK) již nebude vedena.
POZOR ! Toto nutně neznamená,
že muselo dojít v případě vašich pozemků ke změnám. Je však pravděpodobné, že
vlastníte-li pozemky vedené doposud ve
zjednodušené evidenci, došlo k přidělení
nových parcelních čísel těmto pozemkům.
Každý vlastník si může stav (čísla, kultury i výměry) svých pozemků jednoduše
zkontrolovat pomocí internetové aplikace
nahlížení do katastru nemovitostí na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz, kde zadá
do vyhledávání název katastrálního území (Chocerady, Samechov, Vestec, nebo
Vlkovec) a poté nejlépe číslo svého listu
vlastnického (LV) nebo parcelní číslo svého pozemku. Pokud došlo k přečíslování
pozemků, přidělení nové kultury apod., je
nutné podat nové daňové přiznání k dani
z nemovitosti (případně doplnit stávající)
do konce měsíce ledna 2015 na finančním
úřadě. Doporučujeme nejprve provést
telefonickou konzultaci s pracovníky finančního úřadu. 		
Martin Kůrka
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Choceradská pobočka ZUŠ Benešov vás všechny srdečně zve na

VÝSTAVU VÝTVARNÉHO OBORU
ve středu 3. prosince 2014 v 18 hodin
v jídelně ZŠ v Choceradech.
Na vernisáži zahrají žáci z houslové třídy
Františka Šilara.
Přijďte v předvánočním čase potěšit
sebe i své blízké a
podívat se, co děti
dokázaly.
Těšíme se na vás!
Miroslava Bažantová

Putovní kino Českého rozhlasu Region
zve všechny zájemce na

PROMÍTÁNÍ V SOKOLOVNĚ
ve středu 12. listopadu od 18 hodin
Na místě si diváci zvolí jeden z pěti filmů:

10 pravidel jak sbalit holku
Krásno
Křídla Vánoc
Přijde letos Ježíšek?
Zakázané uvolnění

Ze všech hlasujících po ukončení promítání bude vylosován výherce společenských her a knih s filmovou tématikou.
Vstupné dobrovolné (bude věnováno ve prospěch dalších
oprav v sokolovně)

Cvičení pro rodiče s dětmi

Vítání občánků 2014

Od 6. října opět můžete každé pondělí od 16 do 17 hodin
chodit na cvičení s malými dětmi do školní tělocvičny, je vhodné už pro děti od 2 let. Cvičení vede Jana Mazalová. Děti se
mohou těšit na pestrý program: soutěže, pohybové hry, cvičení
na nářadí. Do tělocvičny je nutné nosit přezůvky – pro děti i
dospělé. Cvičení bude probíhat pod záštitou TJ Sokol Chocerady, platí se 150 Kč za dítě na kalendářní rok. Informace na tel.
606 381 771 (J. Mazalová), 728 467 652 (M. Kamelská), nebo
na webových stránkách TJ Sokol. Přijďte se s námi protáhnout,
těšíme se na vás.			
Martina Kamelská

Slavnostní akt přivítání nově narozených občánků obce
Chocerady proběhl v úterý 16. září 2014 v sále Lesovny na
Komorním Hrádku. Starostka obce paní Eva Bubnová přivítala do svazku obce tyto děti:

Blahopřejeme
9. října oslavili 60. výročí svatby manželé
Hýbnerovi ze Samechova.

• Hana Javůrková • Dominik Trčka
• Eliška Koubová • Zuzana Kůrková
O doprovodný program se postarali žáci ze Základní
školy a Mateřské školy Chocerady pod vedením paní učitelky Růženy Poláškové. Po podpisu do pamětní knihy obdrželi rodiče nově narozených dětí od starostky obce dárek.
Příští vítání občánků proběhne pravděpodobně na jaře příštího roku podle počtu přihlášených dětí. Přihlášku k vítání
si můžete vyzvednout na obecním úřadě nebo si stáhnout
na www.chocerady.cz/prakticke-informace/formulare-ke-stazeni/.
Iva Vávrová

Významná životní jubilea
Se souhlasem jubilantů uvádíme významná životní výročí
našich spoluobčanů
září
Helena Kabátová, Chocerady, 65 let
Marie Žáková, Komorní Hrádek, 70 let
Miloslav Javůrek, Vestec, 70 let
Jindřiška Nebeská, Chocerady, 65 let
František Koželuh, Chocerady, 70 let
František Kocábek, Chocerady, 70 let
říjen
Vlasta Bláhová, Chocerady, 75 let
Ivan Jursa, Vlkovec, 70 let
Helena Jirsová, Chocerady, 65 let
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti
Obecní úřad Chocerady

Vzpomínka
Dne 29.9. by se dožil 90 let pan Václav
Buben. Všechny, kdo jste ho měli rádi, prosíme o malou vzpomínku na báječného taťku
a dědu
Venda, Petr a Hana s rodinami
u
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Milí přátelé,
podzimní sezónu jsme v knihovně zahájili povídáním o kávě s Petrem Košťálem.
Návštěvníci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o pěstování a přípravě kávy,
navíc mohli skutečně dobrou kávu i ochutnat. Knihovna byla téměř plná, jsem ráda,
že se naše přednášky setkávají s takovým
ohlasem, a srdečně zvu všechny další zájemce. Besedy jsou koncipovány jako přátelská
setkání, nekladou si za cíl poučovat, ale pobavit. Délka přednášek většinou nepřekračuje 1,5 hodiny, přičemž samotné povídání
trvá maximálně hodinu, následují dotazy a
občerstvení. V podzimním a zimním období chystáme několik dalších podobných akcí
pro veřejnost.
První z nich bude povídání se známým
překladatelem a znalcem finské literatury Vla-

Informace ze školy
První dva měsíce nového školního roku
už jsou za námi a my doufáme, že všechny
děti už mají rozhodně doma co vyprávět!
Snažíme se všichni, aby tomu tak bylo, a
děkujeme všem, kteří nám v tom pomáhají.
Ve školce máme plno nové drobotiny i
zkušených předškoláků – ve třídě Berušek
se nám sešlo 28 dětí, 28 je také Motýlků. Máme také 15 Sluníček. Pro tolik
dětí je opravdu co se otáčet a vymýšlet.
S letošním rokem školka např. rozšířila
svoje vzdělávací působení o angličtinu,
která probíhá v rámci běžné činnostní výuky. V září děti shlédly divadelní
představení Rozmarné putování od
herců z Činoherní skupiny Praha.
Do školky i většiny tříd přijeli během
října na návštěvu Neslyšící z občanského sdružení Pevnost. Vyprávěli dětem
o životě v tichu a o znakovém jazyce
v rámci projektu hrazeného Evropskou
unií. Děti měly o informace velký zájem
a ptaly se na spoustu zasvěcených otázek.
Na poslední návštěvu, do 7. a 8. třídy, si počkáme do 15. listopadu, ale už teď můžeme
říci, že z hlediska rozvoje sociokulturních
kompetencí, tolerance a empatie se jedná o
velmi zdařilý projekt.
Také čtvrtá třída je platným hráčem
na poli využívání fondů EU. Paní učitelka
Krchová nám projekt představuje: „Žáci
čtvrté třídy se jako testovací třída účastní
projektu Bezpečně po škole financovaného
z fondů EU. Cílem projektu je naučit děti
správnému a hlavně bezpečnému chování
v roli chodce, cyklisty, pasažéra, při hrách
a poskytování první pomoci. Není důležité,
aby děti přesně odříkaly názvy dopravních
značek, používaly odborné výrazy a řešily
složité dopravní situace, ale celý projekt
klade důraz na praktické dovednosti, umění poradit si a co dělat při nejistotě. Tomu
odpovídají i náplně jednotlivých lekcí. Zau

dimírem Piskořem. Setkání proběhne 8.11.
v 17.00. Pro děti připravujeme oblíbené čtení
a promítání tentokrát o Rumcajsovi, Mance
a Cipískovi, tradičně ve čtvrtek 6.11. v 17.00.
Následovat bude vánoční promítání 11.12.
s výtvarnou minidílnou a občerstvením. Čtení
jsou určená především pro malé děti s doprovodem. Podrobnosti ke všem připravovaným
akcím najdete vždy na plakátech ve vývěskách
a na webu.
Závěrem bych ráda všechny čtenáře nalákala na naše novinky, určitě si ale vyberete i ve
stávajícím fondu. K dispozici máme i časopisy – Květy, Praktickou ženu, Historii, pro děti
Čtyřlístek a ABC, a také spoustu starších čísel
časopisů o bydlení, módě a životním stylu.
Večery budou dlouhé, přijďte si k nám vybrat.
Těšíme se na vás.
Lucie Vrtalová
tím se čtvrťáci zdokonalili v chůzi po silnici
a jejím přecházení a cyklistických dovednostech. Rozumí nejčastěji používaným
dopravním značkám, dokáží si poradit jako
cyklisté na běžných křižovatkách a hlavně
chápou, že v silničním provozu je důležité
nejen dodržovat pravidla, ale i být ohleduplný a nepřeceňovat své schopnosti, zkrátka že na silnici není důležité vyhrát, ale ve
zdraví dojít (dojet) do cíle.“ Na závěr celé-

Prvňáčci
ho projektu by si děti měly své dovednosti
vyzkoušet na dopravním hřišti – na což se
pochopitelně všechny moc těší.
Většina tříd využívá při literární výchově
místní knihovnu, která je příhodně umístěná ve stejné budově a paní knihovnice Lucie
Vrtalová je pro spolupráci člověk nejvhodnější. Jednou z takových aktivit je i celoroční literární projekt třeťáků paní učitelky
Robové: Knihomol naší třídy. Za každou
přečtenou knížku jak doma, tak ve škole, žák
získá „knihomola.“ Na konci školního roku
proběhne vyhodnocení projektu s knižní
odměnou pro tři nejvýkonnější čtenáře.
U sedmáků bylo v září a v říjnu také
živo. Multidisciplinární projekt řešený
především v rámci předmětů český jazyk, občanská výchova a informatika nesl
slibný název Demokracie, nebo totalita?
Děti zkoumaly pod vedením paní učitelky

Novinky za měsíc říjen
Sophie Hannah - Vraždy s monogramem
Paolo Coelho - Nevěra
Liane Moriarty - Manželovo tajemství
Gayle Formanová - Zůstaň se mnou
Jo Nesbo - Červenka
Evžen Boček - Deník kastelána
Meda Mládková - Vzpomínky na jednu
vesnickou tancovačku
Milan Vodička - Co s námi bude? - Stručná
historie příštích 20 let
Jan Hnízdil - Zaříkávač nemocí
Veronica Roth - Povstalecká trilogie Divergence/Aliance/Rezistence
Veselé příběhy Čtyřlístku
Jak je to? Moje první encyklopedie
Larousse
Servusové výhody a nevýhody demokratického a totalitárního společenského zřízení a byly vedeny k samostatnému přemýšlení o osobních preferencích i zájmech
jiných skupin obyvatel a jednotlivců. Nakonec nejtěžší se asi ukázalo hledání výhod totality, hlavně díky představení Demokracie, které v pražském Minoru dalo
dětem zakusit na vlastní kůži slastné možnosti svobodně volit a rozhodovat o svém
životě, byť za cenu kompromisu a přizpůsobení se většinovému názoru.
Ve škole probíhají samozřejmě i
mnohé další projekty a aktivity a zprávy
o nich Vám podáme při nejbližší další
příležitosti. Někteří žáci se chystají na
jarní jazykový zájezd do Velké Británie,
začala již také tradiční série divadelních
představení v rámci Klubu mladého
diváka. Letošní nabídka kroužků zajišťovaných externí spoluprací se rozšířila
o slibnou možnost naučit se bojovému
umění karate pro žáky 1. i 2. stupně a o
angličtinu pro malé školáky vyučovanou
metodikou Helen Doron.
Ale ani my, učitelé, nezahálíme a poskytujeme žákům v rámci práce mimo rozvrh
hodin širokou nabídku trávení volného času
– hraní na flétnu, taneční kroužek s nácvikem České besedy, praktická cvičení z matematiky a chemie, kroužek vaření, tělovýchovný a kroužek dramatický. Své hudební
cítění mohou děti rozvíjet v rámci sborového zpěvu v souboru Čtyřlístek. Kdo nevládne hlasivkami, může přispět psaným projevem do školního časopisu. Jako jedna z mála
škol v okolí také poskytujeme rodičům žáků
4. ročníku možnost ranní i odpolední družiny s aktivním programem.
Jak vidíte, v naší škole to opravdu žije a
bude tomu nejinak i v celém následujícím
období. Držte nám palce, ať vydrží elán nám
i našim žákům!
Vaše ZŠ a MŠ Chocerady
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Instalace dřevěné skulptury v
Lese psích duší
Duch lesa, dílo známého umělce Jaroslava Pecháčka (http://www.abakuk.cz),
konečně spočinulo v Lese psích duší v Choceradech. Tento řezbář s motorovou pilou,
nejenže dílo daroval, ale i ho osobně přivezl k nám. Pak už zbývalo Ducha jen ošetřit
ochrannými nátěry a instalovat. Převoz do
LPD byl trochu komplikovaný, dílo je objemné, tak se uskutečnil až 11. října tohoto
roku. Moc děkujeme manželům Solařovým
a p. Janu Proskovcovi za dovoz a pomoc s
instalací. V horkých dnech, kdy byla potřeba
voda na zalití, chybí nám moc vrt a peníze
na něj, jezdila auta plná vody, sekala se tráva, sekáme nějakých 14 000 m2 pouze motorovou sekačkou, opět zde chybí peníze na
výkonný traktůrek, jsme museli volit, jestli
Ducha nebo potřebnější pomoc pro LPD.
Duch lesa nyní shlíží na celý LPD a návštěvníci mají co obdivovat. Za dva roky
svého života LPD prodělal obrovskou
změnu, je to obdivovaný kus přírody, vol-

Zprávy SK kopaná
Sportovní klub kopané v Choceradech s
výborem, jemuž předsedá Jana Tlamichová
a jehož členy jsou Miroslav Svoboda ml.,
Vladimír Buťa, Pavel Kuželka, Petr Kůdela,
Tomáš Pešta a Jura Zhydyk, organizuje celkem čtyři družstva: A mužstvo, B mužstvo,
družstvo starších žáků a družstvo staré gardy.
A mužstvo hraje soutěž okresního přeboru Ferdinand a po 10. kole je se čtyřmi výhrami, dvěma remízami a čtyřmi prohrami
se skóre 15:17 a ziskem 14 bodů na 7. místě.
Hlavním trenérem je Pavel Kuželka, který
mužstvo trénuje 2x týdně. A mužstvo doplnili hráči z řad minulého dorostu: Javůrek
Luboš ml., Javůrek Miloslav, Pavlíček Václav,
Soukup Dominik, Krch Daniel ml., Kadlec
Tomáš, Pešta Tomáš, Zhydyk Roman.

Choceradská pouť
Již počtvrté jsme letos mohli navštívit
choceradskou pouť na louce pod hotelem
Ostende. Nejisté počasí těch dnů nedávalo
příliš nadějí na suchý a teplý průběh zejména pouťové zábavy, kterou již tradičně

ně přístupný všem, který vznikl a dál bude
vzkvétat jen díky hodným lidem, kteří nás
podporují a vzali si tento koutek nové přírody za svůj. A nás moc těší, když k nám
přijedou, mnohdy z velkých dálek, a jsou
zde spokojení.

Chcete nám pomoci i Vy? Stát se našimi
členy spolku Les psích duší, přispět nám
svou prací, materiální nebo finanční pomocí? Stačí nás kontaktovat, nebo poslat i
malou částku na náš účet. Chcete nás podpořit a sdílet s námi krásný kus přírody?
Nově založené B mužstvo trénují Luboš
Tusjak s asistentem Janem Kuželkou. Hraje
IV. třídu a po 9. kole je se čtyřmi výhrami,
jednou remízou a čtyřmi prohrami při skóre 26:17 se ziskem 9 bodů na 5. místě.

Za každý dar děkujeme: číslo bankovního účtu : 2000308776/2010 pro platby v České republice, 2000308776/8330
pro platby v Slovenské republice, jiné
měny a mezinárodní platby: IBAN:
CZ8620100000002000308776, WIFT/BIC:
FIOBCZPPXXX. Variabilní symbol pro
identifikaci platby - uveďte datum vkladu např. 20122509 nebo uveďte ve zprávě
pro příjemce vaše jméno. Děkujeme. Víc o
Lesu psích duší najdete na www.hacmor.cz.
Na závěr bych se ráda zmínila o výcviku
dvou nových canisterapeutických psů, kteří
zde trénovali pod vedením p. Aleny Vejvodové a v neděli 12. října úspěšně složili
canisterapeutické zkoušky. Les psích duší
však není jen pro pejsky, ale pro všechny, co
ocení klid, pohodu, krásný výhled a přírodu. Někdy mám pocit, že tento maličký ráj
se nejvíc líbí divokým zvířatům. Dost často,
když tam jsme, je kousek od lavičky zalehlý
daněk a vůbec si nás nevšímá. Naposledy
ho vyrušilo jen letící rogalo. Prostě všichni
spolu se tam cítíme fajn a to je to správné.
Eva Slivanská

Družstvo starších žáků hraje v okresní
soutěži, trénuje ho Miloslav Svoboda ml. s
asistentem Svatoplukem Rychlíkem a je po
7. kole na sedmém místě tabulky se dvěma
výhrami, dvěma remízami a třemi prohrami, skóre 14:18 a ziskem 8 bodů na 7. místě
tabulky.

Klub spolupracuje s firmou ROSSY (úprava
a správa sportovních hřišť). V tomto roce
proběhlo několik brigád, při kterých byly
opraveny a natřeny brány, klandry, lavičky
na tribuně, brankové sítě. Kromě vlastní
činnosti, tj. soutěže družstev, organizuje
klub turnaje a provozuje občerstvení s videoprojekcemi v klubovně. Klub SK Chocerady nabízí možnost hry stolního tenisu.
Již po několik let klub pořádá turnaj Choceradské ligy mistrů a Pálení čarodějnic. Již
třetím rokem organizuje vánoční halový
turnaj „KAPR CUP“ v Sázavě.

Posázavskou ligu starých gard tvoří 7
týmů, kde kromě Chocerad hrají mužstva
Jevan, Ondřejova, Louňovic, Senohrab, Sázavy a Struhařova. Mužstvo má odehrány
4 zápasy, 2 vyhrané a 2 prohrané se skóre
17:13. Hráči družstva dorostu, rozpuštěného v minulé sezóně, hostují v Přestavlkách.

Novým správcem stadiónu je Jura Zhydyk. SK má své nové webové stránky: www.
sk-chocerady.estranky.cz, které spravuje
Roman Zhydyk a dalšími kontakty jsou
Email: skchocerady@gmail.com a facebook.com/SKChocerady.
Roman Zhydyk

pořádá obec Chocerady ve spolupráci s
hotelem. Nakonec i přes vrtkavé počasí v
den konání zábavy bylo vše nachystáno a
zábava s dobrou účastí nerušeně proběhla.
K tanci a poslechu hrála skupina Studio 95.
Tradičně vystoupili Sokolové s předvedením country tanců a tradiční ozdobou byly
mažoretky Smetanky, které překvapily navíc vystoupením ve folklorním stylu.

a Honzy si jich našlo jen málo. Byla to poslední akce sociální komise ve stávajícím
složení. Ta byla na jednání zastupitelstva

Ivo Kořínek

Posezení pro seniory
V pátek 24. října se čerstvě vymalovaný sál sokolovny v Choceradech stal dějištěm dalšího podzimního posezení seniorů. Škoda jen, že čas na posezení u kávy a
poslech líbivých písniček v podání Magdy



obce dne 9. 10. zrušena a na následujícím
zasedání bude volena komise nová.
Iva Vávrová
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Z činnosti TJ Sokol Chocerady
Letní tábor v Choceradech
Ty tam jsou doby, kdy choceradská sokolovna denně ožívala dětským halasem
při školním tělocviku nebo sokolských cvičeních. V předposledním srpnovém týdnu
se aspoň na chvíli sokolovna znovu dětmi
zabydlela. TJ Sokol Chocerady uspořádal

v těchto dnech letní denní tábor, kterého
se zúčastnilo 28 dětí z Chocerad a blízkého
okolí a s nimi 5 vedoucích a 2 instruktorky.

do těchto činností tak zapálené, že se jim
často ani nechtělo odejít večer domů.
Větší část dne jsme ale trávili venku,
počasí nám přálo, takže jsme mohli zrealizovat všechny naplánované aktivity, včetně
pěšího výletu na Český Šternberk. Každý
den se děti těšily na „přesun v čase“
- s pomocí stroje času a cestovního
pláště jsme navštívili postupně starověký Egypt, pravěkou osadu, Indiány
na Divokém Západě, středověk s loupežníky a bojem o
poklad a dokonce i budoucnost.
Nejnáročnější byl pro
děti asi výlet do pravěku,
protože to strávily celý den
venku: lovem zvěře, stopováním nepřátel, stavbou
ohniště a vařením polévky
v kotlíku, stavbou pravěkých chatrčí atd. Po tomto dni se
ještě více těšily na výborné obědy
v Penzionu Jaro.
Rok uteče jako voda a letní tábor pro
děti tu bude zase. Už teď se těšíme a přemýšlíme, čím vás překvapíme.

Byli jsme rádi, že jsme letos už
mohli sokolovnu jako zázemí využít,
protože Rodinné centrum Sluníčko,
které nám nouzově kvůli pracím
v sokolovně posloužilo loni, by letos
asi „prasklo ve švech“. Dalším pozitivem bylo to, že děti se mezi sebou
dost znaly, takže se velmi rychle sžily a vytvořily skutečně prima partu,
se kterou jsme se v pátek pak docela
nerady loučily. Nejoblíbenější letošní zábavou bylo bezpochyby stavění
vysokých věží a domů z dřevěných
kostek, krabic a krabiček. Děti byly

Človíčkové poznávají Svět
V rámci tématu Cestování a doprava
jsme každý den navštívili některou
zajímavou zemi, dozvěděli se něco o
tamních tradicích a také o způsobech, jak
se tam dá cestovat. Hodně jsme si povídali
o Evropě a o našich sousedních státech.
Ale nezůstaly bez povšimnutí i vzdálené
kontinenty a jejich země. Jako nejhezčí den
bych vyzdvihla poznávání Japonska.
Vlajka se nám kreslí i pamatuje velmi
dobře, červený puntík doprostřed bílého
papíru přece zvládne každý. To nám ale
nestačí, poslechli jsme si ukázku japonské
hudby, sehráli si divadélko o samurajích a
gejšách a vyzkoušeli si, jak se jí hůlkami.
Během poledního klidu jsme shlédli
pohádku o Želvách Nindža.
Výstupem z celodenního japonského
programu byla společná výtvarná práce –
Origami loďky na jezeře.
Kateřina Sůvová, ZŠ a MŠ Človíček
u

Cesta kolem světa
V sobotu 4. října se vydaly malé i větší
děti do Oborského lesa na Cestu kolem světa, tentokrát k severoamerickým Indiánům.
Jednotlivá stanoviště měla za cíl nejen to,
aby se děti trochu protáhly, ale také přiblížit

jim zajímavosti původní indiánské kultury.
Na začátku děti dostaly „indiánské“ čelenky
a mohly si nechat pomalovat tvář. Kdo prošel poctivě všechna stanoviště, vyzkoušel si
jednak různé indiánské dovednosti a zvyky
a také získal barevná peříčka do své čelenky. Děti čekala střelba z luku, stopování zvířat, plížení, stavba týpí, malování totemu,
stezka odvahy, výroba lapače snů, hraní
lakrosu atd. Kromě toho se na informačních tabulích naší „indiánské naučné stezky“ mohly dozvědět o Indiánech něco více.
Dobrovolníků na tyto akce není nikdy
dost, pokud by se někdo chtěl do příprav
nebo do akce samotné zapojit, může kontaktovat třeba M. Kamelskou v Rodinném
centru Sluníčko. Děkujeme všem, kteří
nám pomohli akci připravit a zrealizovat, a
těšíme se zase na příště, že přijdete znovu
v hojném počtu si s námi „zacestovat“.
Za TJ Sokol Chocerady Klára Růžičková

Ze života římskokatolické mnichovicko-hrusické
farnosti
Nejznámějším českým světcem je jistě svatý Václav. Kdo by neznal sousoší se
svatým Václavem na Václavském náměstí
v Praze nebo Svatováclavskou kapli v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na
Pražském hradě! Přesto, že žil víc jak před
tisíci lety, náš národ na něj nezapomněl.
Zvláště v těžkých chvílích života se k němu
utíká. A přede dvěma tisíci lety žil na zemi
Kristus. Umřel, vstal z mrtvých a dále přichází do kostelů na oltář při mši svaté a je
s námi pod způsobou chleba v Nejsvětější
Svátosti oltářní ve svatostánku. Jeho zvláště
svatý Václav miloval a uctíval. Proto se nazývá: Eucharistický světec. Rád chodil ministrovat, připravoval chléb a víno ke mši
svaté. I v noci přicházel do kostela, aby se

Kristu poklonil. Před ranní mší svatou ve
Staré Boleslavi byl zavražděn svým bratrem
Boleslavem. Ještě mu stačil říci: Bůh ti odpusť, bratře. Boleslav se pak dal na pokání.
Říká se, že krev mučedníků je semenem
nových křesťanů. Tak křesťanství v naší
vlasti vyrostlo na poli zmáčeném touto
krví. Podobně můžeme dnes přát např.
pronásledovaným křesťanům v Iráku, Sýrii
a Nigérii, aby se jejich křesťanství rozrostlo. Svatý Václav miloval také Pannu Marii,
o čem svědčí i Staroboleslavské Paládium,
které bylo letos korunováno korunkami,
které posvětil v Římě Svatý otec - Papež
František.
Kráčejme ve šlépějích svatého Václava,
jako on kráčel ve šlépějích Pána Ježíše. Žijme s Ježíšem a Pannou Marií, abychom se
s nimi a se všemi českými patrony v čele se
svatým Václavem sešli v nebi.
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti
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Silnice a cesty v minulosti
Mnozí automobilisté se zaradovali, když
začala mizet stará rozbitá dlažba v centru
Chocerad, řada pamětníků ale určitě litovala, že náves přijde o svou tvář. Kamenná
dlažba vyskládaná do betonových bloků
tu fungovala přesně 80 let a je škoda, že
byla v minulosti tolik poškozena nutnými zásahy při budování místních sítí.
Díky dobovým fotografiím a kronice –
zejména pečlivým záznamům kronikáře
Jana Kamelského - si můžeme připomenout nejen to, jak probíhalo dláždění silnice, ale i jak vypadaly a proměňovaly se
další cesty a spojení naší obce s okolím.
Okresní silnice procházející přes
Chocerady k Ondřejovu a na druhou
stranu přes Komorní Hrádek k Benešovu byla ve 30. letech 20. století ještě
pouze štěrková - válcovaná. Obec usilovala o to, aby okres nechal aspoň v zástavbě
silnici vyasfaltovat. Stížností na prašnost
zejména v letních suchých dnech bylo asi
mnoho, a tak obec spolu s místním Okrašlovacím spolkem nabízela přispět svými
financemi k této stavbě. Okres sliboval
asfalt několik let, až nakonec byla zvolena
tehdy zřejmě levnější varianta – kamenná
mozaika v betonu. V létě roku 1934 tak
byla vydlážděna silnice v úseku od tehdejšího obchodu Kadeřábkova (čp.42) nad
železniční zastávkou až po statek Benešův
(čp. 15). Později se k tomu připojilo i prostranství před kostelem – to bylo vydlážděno mozaikou z růžového kamene stejnou
technologií jako silnice. A také prostranství
před sokolovnou bylo upraveno stejným
způsobem, a to přispěním jednoty Sokol.
Zajímavý zápis lze nalézt v církevní kronice od tehdejšího faráře Josefa Pospíšila: „R.
1934 postavena makadamová silnice vesnicí
nákladem 160.000. 120.000 subvence, kterou jsem vymohl já intervencí u bývalého
p. ministra financí dr. Peroutky, nyní viceguvernéra Národní banky, jenž nevím proč,
je zvláštním mým příznivcem. Jest jednou
z nejmocnějších finančních veličin ve státě.

Z mé iniciativy vydlážděno i náměstí před
kostelem, k tomu přispělo záduší 2000 Kč,
hřbitovní fond 3000 Kč a já, farář, 4000 Kč
z vlastních prostředků – dle mého příkladu
a popudu upraveno i náměstí před sokolovnou.“

Ostrov pod Ráztokami s cestou k Marjánce
Jako samozřejmost dnes vnímáme asfaltové silnice spojující naši obec s okolím,
pevné cesty po břehu řeky přes četné potoční rokle … Jak se ale jezdilo našim předkům? Nejprve pohled do dávnější minulosti: V polovině 19. století byly Chocerady
ještě docela zapadlou vískou, odloučenou
od světa. Nejbližší stanice dráhy byla ve
Stránčicích a jediná silnice okresní k Benešovu byla postavena teprve roku 1842.
Silnice v této době si nemůžeme
představovat jako něco obzvláště
pohodlného – stavěly se z hrubého štěrku.
Spojení Chocerad s druhým břehem a cestami k jihu zajišťoval po tři
staletí dřevěný most pána ze Šelmberka, povodeň roku 1862 ale starý
most strhla. Správa panství, která
na mostě vybírala mýto, zřídila náhradou za most přívoz. Obec žádala
několikrát marně zemské úřady o
postavení nového mostu, až konečně roku 1887 byl nový železný most na státní
náklady postaven. Až do roku 1907 se na něm
opět platilo mýto.

Výstavba silnice před hotelem Ostende

Dnes důležitá spojka na Vestec a
Ostředek - silnice údolím Vesteckého potoka - byla zřízena společným nákladem Chocerad a Vestce
(ten byl tehdy samostatnou obcí)
až v letech 1923 - 25. Částečně
vedla po staré vozové cestě, z části zasáhla do obecního i panského
lesa. Potok na Malé straně byl převeden do nového koryta, silnice
zasáhla do dvorků a zahrad celé
řady domků, které byly na náklady obce opatřeny kamennými podezdívkami. Na stavbu byl využit

kámen a štěrk z obecního lomu u silnice
nad Malou stranou. Mostek přes potok byl
stavěn zvlášť později – dokončen teprve
v roce 1927.
A jak to vypadalo s cestami podle
řeky? Silnice z Chocerad do Vlkovce
k železniční stanici byla postavena v
roce 1904. O pár let později z podnětu
majitele vlkovecké pily vznikla nová silnice procházející i vlkoveckým údolím.
V letech 1913 – 16 byla provedena
částečná regulace řeky od pyskočelského jezu až k vlkovecké zastávce. Při tom
bylo mimo jiné zasypáno rameno řeky
u ostrova mezi Růženínem a Vlkovcem
a postavena pevná pobřežní hráz pod
skalami mezi dnešní osadou Pod borovím a chatami kolem Klubu Lávka.
To umožnilo zřízení pobřežní silnice
namísto původní špatné cesty. Obec zde už
dávno před tím usilovala o stavbu okresní
silnice. A snažil se opět i pan farář (citace
z obecní kroniky z roku 1931): „Na podnět
zdejšího faráře učiněn pokus o stavbu dávno projektované okresní silnice pobřežní od
Marjánky u Skalice do Chocerad. Pro odpor
obce střímelické a zejména pro velmi špatný
stav finanční okresu českobrodského nelze
stavbu podniknout…“

Cesta k Poddubí
Cesta směrem k Poddubí byla důležitá
pro přístup do panského dvora (pozdější
areál JZD). Roku 1895 byla tak na náklady
obce a panství provedena důkladná oprava
cesty a při tom byl postaven i mostek přes
rokli (potoční rokle u léčebny).
V choceradské kronice můžeme nalézt
ještě řadu dalších zajímavých zápisů, takže k
historii zdejších komunikací se v některém z
příštích čísel zpravodaje vrátíme.
Klára Růžičková a Ivo Kořínek

Koupím pole, louky, zahrady
do 60 Kč/m2
Telefon: 603 442 474
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