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CO N ÁS Č EKÁ V LÉT Ě
Vážení a milí spoluobčané,
léto je před námi, s ním dovolené, prázdniny, ale také spousta práce. Během letních
měsíců se s pomocí brigádníků povede zrealizovat, doufejme, řadu drobných údržbových prací – nátěry zábradlí, laviček a další
opravy obecního majetku a samozřejmě
nekonečné sekání trávy. Udržet vegetaci
„na uzdě“ je během jara a léta největší problém, po celém katastru máme velké množství veřejných prostranství a také zelených
pásů podél komunikací. Děkuji proto velice
všem, kdo nám pomáhají a udržují trávníky i před ploty svých zahrádek.
Z větších prací bychom rádi stihli udělat
ohrádky na tříděný a komunální odpad na
Komorním Hrádku a v horním Vlkovci. O
vytvoření kultivovaných prostorů pro sběr
odpadu se postupně snažíme v celé obci.
Prázdniny využijeme také pro nutné práce
ve školní budově: bude vymalována školní
kuchyně, nezbytnou údržbou projde tělocvična… S narůstajícím počtem žáků v naší
škole je potřeba dále hledat rezervy ve stávajících školních prostorách, během léta
proto dojde k větší stavební úpravě. Bude
zbořena příčka mezi kabinetem a učebnou
chemie a vzniknou zde posléze učebny dvě.

A OPĚT JE TU SUCHO
Letošní zima byla sice na sníh bohatší
než zimy předešlé a také jaro sem tam nějaký ten deštík přineslo, ale z dlouhodobého pohledu je to stále málo. Hladiny podzemních vod se doplnit nestačily a podle
zpráv hydrometeorologů je v ČR u 37 %
mělkých vrtů hladina podzemní vody na
úrovni silného nebo mimořádného sucha.
To ostatně pociťuje na vlastní kůži řada
lidí, kteří nejsou připojeni k vodovodu a
jsou závislí na vodě ze svých studní. Ti pak
musí vodou opravdu šetřit a často i přemýšlet, jestli jim po vyprání prádla zbyde
voda na umytí.
Na druhé straně pak stojí ti, co se problémem sucha nehodlají nijak omezovat a
v klidu si plní bazény pitnou vodou z vodovodu … Co bude dál, je nezajímá, protože někdo to přece musí vyřešit, aby vše
fungovalo, jak má, a pohodlný blahobyt
nebyl ničím narušován.

V únorovém čísle Choceradského zpravodaje jsme vás informovali o záměru
zřídit ve volných místnostech zdravotního střediska spolkovou klubovnu. Dotaci
na tento projekt jsme sice nedostali, ale
potřebnou úpravu prostor zahájíme nyní
z vlastních prostředků, aby se co nejdříve
mohly využít ve prospěch místních spolků
a dětských kolektivů.
Další větší akcí, která nás v nejbližší
době čeká, bude oprava komunikací na
Komorním Hrádku a vybudování nové
komunikace, a pokud se vše stihne, i vybudování parkoviště pro sídliště. Je naplánována též rekonstrukce panelové komunikace Na vinici - odstranění panelů
a pokládka asfaltového povrchu, včetně
obnovy všech uzávěrů na vodu, které jsou
z větší části pod panely. Bude to jedna
z největších akcí pravděpodobně v měsíci září, veškeré podrobnosti budou včas
sděleny všem trvale žijícím v této lokalitě
a okolí.
Přeji všem krásné léto, zasloužený odpočinek od práce a starostí na dovolených,
hezké prázdniny dětem a spoustu nevšedních zážitků.
Eva Bubnová, starostka obce
Česko patří mezi suchem nejohroženější
státy v Evropě, a tak šetřit bychom měli
všichni. Šetřit a také přemýšlet, jak svoje
domácí hospodaření vylepšit. Jednu alternativu nabídlo nyní ministerstvo životního prostředí, které přišlo letos poprvé
s dotačním programem, podporujícím
šetrné nakládání s vodou. Dotace se vztahuje na pořízení nádrží na dešťovou vodu,
řešení rozvodů dešťové vody pro další využití (zalévání, splachování WC) a také na
využívání předčištěné odpadní vody – opět
na zalévání a splachování. Dotační program
Dešťovka se již rozběhl a v první výzvě bylo
rozděleno 100 miliónů Kč. Zájem byl velký,
takže nyní se připravuje příjem druhé vlny
žádostí, pravděpodobně od 30. června 2017,
a podle ministerstva by to neměla být výzva
poslední. Další informace můžete sledovat
na stránkách www.destovka.eu, anebo se
na ně podívat alespoň pro inspiraci.
Klára Růžičková

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
ČERVENEC - SRPEN

Letní kino

Pořádá SK Chocerady
v sobotu 15. července od 21.40 hodin
na fotbalovém hřišti
Promítá se film Špunti na vodě

Žralokovy necky

Tradiční soutěž originálních plavidel
pořádá Stánek u Ferdinanda
v sobotu 5. srpna
(více na str.2)

Choceradská pouť

Lunapark Beckovi na hřišti u školy
ve dnech 11. až 13. srpna
Taneční zábava 12. srpna od 19 hodin

Letní kino

Pořádá SK Chocerady
v sobotu 19. srpna od 20.40 hodin
na fotbalovém hřišti
Promítá se film Masaryk

Hasičský den pro děti

Pořádají samechovští hasiči
v sobotu 26. srpna od 14 hodin
na louce v Samechově
Pro děti budou připraveny hry, soutěže,
ukázky hasičské techniky …

Pochod přes tři mosty

Pořádají SK Chocerady
a SDH Samechov
v sobotu 26. srpna
Start v 10 hodin na fotbalovém hřišti
Startovné 100 Kč, v ceně je občerstvení
zdarma

D OVO L E N Á

Obecní úřad bude ve dnech
17. - 21. července uzavřen.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Významná životní jubilea
Se souhlasem jubilantů uvádíme významná životní výročí
našich spoluobčanů
květen 2017
Hýbek Ladislav, Chocerady, 65 let
Měchurová Marie, Chocerady, 75 let
Tomešová Julie, Chocerady, 94 let
Svobodová Růžena, Chocerady, 65 let
Martínková Julie, Chocerady, 70 let
červen 2017
Smolík Zdeněk, Chocerady, 65 let
Jechortová Marie, Vlkovec, 75 let
Sukup Ludvík, Chocerady, 65 let
Mařincová Olga, Chocerady, 65 let
Tichý Petr, Chocerady, 65 let
Peroutka Jiří, Samechov, 65 let
Prokop Emil, Chocerady, 75 let
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti Obecní úřad Chocerady

ŽRALOKOVY NECKY
Stánek u Ferdinanda ve Vlkovci pořádá

V sále Lesovny na Komorním Hrádku byli v úterý 30. května
přivítáni do svazku obce tito noví občánci:
• HOLLMANNOVÁ Eliška
• HORÁK Jakub
• KAMELSKÁ Laura
• KNÍŽKOVÁ Ellen
• KOCIFAJ Vilém
• KOUBA Vojtěch
• MÖGLICHOVÁ Christina • ŘÍČAŘOVÁ Ema
• SEDLIAK Václav

K dojemné atmosféře obřadu přispělo vystoupení žáků ZŠ a
MŠ Chocerady pod vedením paní učitelky Šárky Robové. Paní
starostka obce Eva Bubnová po milém proslovu předala rodičům
dětí květinu a dárek jako vzpomínku na tento slavnostní akt.
Další vítání občánků proběhne pravděpodobně na podzim
2017 podle počtu přihlášených dětí. Rodiče nově narozených
dětí si mohou formulář přihlášky stáhnout z webových stránek
obce
http://www.chocerady.cz/obcan/formulare-ke-stazeni/
nebo osobně vyzvednout na obecním úřadě a vyplněné odevzdat již nyní. Přihlášky evidujeme a v dostatečném předstihu před
konáním akce obdrží rodiče pozvánku.
Iva Vávrová

v sobotu 5. srpna 2017

jubilejní 20. ročník tradiční soutěže
a vyzývá zájemce a nadšence k výrobě plavidel.
Sraz účastníků ve 14 hodin vedle stánku, start v 15 hodin.
Věcné ceny pro vítěze, mlsání pro děti a občerstvení pro
všechny zajištěno.
Srdečně zvou Jaroslav a Eva Mlčouškovi

Milí přátelé, máme novou výzdobu!
Všechny srdečně zveme na prohlídku
knihovny, kterou osídlili veselí ptáčci. Navrhly a nakreslily je děti ze ZUŠ pod vedením paní učitelky Mirky Bažantové. Za
materiál na jejich výrobu a následné vyřezání děkujeme paní Laďce Topolové a firmě MV Print.
Za okny knihovny také uvidíte výstavku ze záložek, které jsme vyráběli s dětmi
z čtenářských klubů, ale i s malými výtvarníky ze ZUŠ. Od září si pak můžete některou z nich odnést domů a používat ji při
čtení.
Čtenářské kluby v letošním školním
roce skončily, závěr roku jsme oslavili
piknikem venku před knihovnou. Děti si
zahrály hry a společně s rodiči vymýšlely



co nejdelší větu, jejíž
všechna slova začínají
stejným písmenem.
Na děti se budu těšit
zase od konce září. V prázdninových měsících bude mít tradičně knihovna otevřeno
pouze ve středu dopoledne od 10 do 12
hodin, odpoledne pak od 14 do 18 hodin.
Přijďte si vybrat knížku na dovolenou,
společenskou hru pro ukrácení volného
času dětí nebo některou z audioknih na
dlouhou cestu autem k moři. Připomínám
možnost vybrat si v klidu domova knížku
z on-line katalogu (odkaz je na webu obce),
přes čtenářské konto lze po internetu
knihy i rezervovat a prodlužovat výpůjčky.
S obsluhou on-line katalogu, pokud bude
třeba, samozřejmě poradíme. Těšíme se na
vás.
Lucie Vrtalová

NOVÉ KNIHY ZA MĚSÍC ČERVEN
◆ Elena Ferrante – Geniální přítelkyně,
Příběh nového jména
◆ Jo Nesbo – Žízeň
◆ S. J. Bolton – Má ji rád, nemá ji rád
◆ Robert Fulghum – Poprask v sýrové
uličce
◆ Táňa Keleová – Vasilková – Máma
pro Veroniku
◆ Blanka Milfaitová – Příběh opravdové
vášně
◆ Ladislav Zibura – 40 dní pěšky do Jeruzaléma
◆ František Niedl – Rytíři z Vřesova
◆ Dr. Mark Sircus – Jedlá soda – Unikátní přírodní léčba
◆ Jay Kinney – Deník malého poseroutky 11 – Všechna sláva…
u

K N I H OV N A V L É T Ě
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L E TO Š N Í M Á J E S E O P Ě T V Y D A Ř I LY
PROSLOV MARTINA DŘÍZHALA
Vážení přátelé, kamarádi, sousedé, vážení přítomní. Vítám vás opět po roce
na tomto místě, na naší krásné a slavnostně vyzdobené choceradské návsi. Možná
málokdo ví, že se na tomto místě, navíc ve
stínu naší krásné, choceradské májky, scházíme již po dvacátéosmé. Ano, již 28-krát

nom chvíli živým
důkazem. Doufám,
že dodrží své slovo i nadále a i v příštích letech se budu moci spolehnout na všestrannou podporu od této skvělé partičky. Takže,
Františku, díky, příští rok zas.
Vzhledem k tomu, že jsme májku před
třemi nedělemi uhlídali, dožila tak bez úhony dnešního dne, a mohly se tím pádem

se parta místních nadšenců vypravila do
lesa, aby přinesla ten nejhezčí, nejrovnější a
zkrátka vůbec nejlepší strom, který ozdobí
naši náves. Pak následovalo jeho oloupání, ozdobení věncem a smrkovou špičkou.
Poté byl tento strom vždy vztyčen, aby se
stal choceradskou májkou, stromem, který
dohlíží na dění v obci od 30. dubna až do
svého skácení. Letošní máj má symbolicky
téměř dvacet osm metrů, takže každý uplynulý ročník je v ní zvěčněn. A ačkoli je mezi
námi aktivními účastníky již málo pamětníků všech těchto krásných akcí, věřím, že
každý přítomný si najde „ten svůj metr“ a
vybaví se mu jistě příjemné vzpomínky na
situace, které tenkrát zažil.

konat letošní Máje, viděli jste před malou
chvílí, podle mě velmi krásnou, ukázku
staročeského tance, tradiční České besedy,
kterou se místní děti učí již od útlého věku.
Za to nemůžeme poděkovat nikomu jinému, než paní učitelce Poláškové, kterou řada
z nás již může důvěrně oslovovat jako Růženku. Takže, paní učitelko Růženko, moc
Vám děkujeme a doufáme, že i když nás pořadatele pořád strašíte důchodem, zvládnete
ještě vychovat spoustu kolon a zejména pak
předat své umění a tak zvané know-how, jak
se dnes říká, někomu, kdo Vás asi nedokáže úplně nahradit, ale minimálně zvládne
pokračovat ve Vaší skvělé práci. Díky Vám
moc!

Jelikož jsem v posledních letech žehral
nad tím, že tato hezká tradice upadá, musím letos promluvit o přesném opaku. Když
se mi loni v létě ozval jeden z choceraďáků,
který měl sice účast na Májích tak říkajíc
v rodině, ale sám se o to příliš nezajímal,
a řekl mi, ať s ním a jeho kamarády počítám, ba dokonce mi přislíbil krále pro příští
3 roky, přiznám se, že jsem tomu příliš nevěřil a rozloučili jsme se s tím, že si na jaře
příštího, tedy vlastně letošního roku, zavoláme a řekneme co a jak. A ačkoliv jsem na
to nahlížel krajně skepticky, kluci se nejenom ozvali, přiložili ruku k dílu, takže jsme
se s Lukášem po x letech v lese opět nebáli,
ale také svého krále dosadili, čehož je zde
přítomný král Aleš II. živým, vlastně už je-

Když už jsme u té besedy, dovolím si
upozornit, že jste letos byli svědky rekordu,
neboť svůj tanec předvedlo 16 kolon, čítajících rovných 128 tanečníků! To si zaslouží
potlesk! Hlavní zásluhu na tom má letošní
„manažerka písní a tanců“, do které by to
asi donedávna nikdo neřekl. Když se před
dvěma lety vrátila jedna z Choceraďaček,
aby doplnila náš taneční sbor, byl jsem rád,
že máme jednu tanečnici navíc. Nečekal
jsem ovšem, že v ní najdu oporu pro letošní
ročník, člověka, který zvládne dát dohromady relativně nesourodou skupinu lidí, a
hlavně holku, kterou neodradí někdy zcela zbytečné spory, které přípravu takovéto
akce provázejí. Takže, Týno Hamáčková,
děkuju Ti moc za letošní rok, bez Tebe by

u

nebyl takový, jaký byl! Pravda, nese si to
s sebou i nějakou horší stránku, počítám
s Tebou i do dalších let, protože takovýto
talent nemůžu zahodit
Opomenout samozřejmě nemohu ani
to, že v Choceradech máme asi první pozemskou černou díru na světě, protože
způsob, jakým mizí v Choceradech kroje,
si nedovedu jinak vysvětlit. Vážení, pokud
si od někoho půjčíte kroj, tak ho, prosím,
co nejdříve po Májích vraťte,
je velmi nedůstojné shánět
vlastní kroje ještě v srpnu,
případně se s některými
handrkovat po roce či dvou,
že ten kroj, který máte zrovna na sobě, je můj, Petry,
Lukáše či někoho dalšího.
Tímto bych ještě rád poděkoval holkám, které se nebojí ručních prací a dopomohly tak k tomu, že letošní
rekordní počet tanečníků je
kompletně vhodně oblečen
a upraven. Díky!
Na závěr svého projevu bych
rád řekl, že mě hrozně těší
narůstající zájem o tuto pěknou tradici a
že udělám vše proto, abych nás/vás dovedl do roku 2019, kdy oslavíme výročí 30ti
let obnovených Staročeských májí v Choceradech. A vlastně ještě jednu věc Vám
musím říct… KATE, KONEJ SVOU POVINNOST!!!!
Martin Dřízhal

ZÁJEZD PODĚBRADY
Zájezd pro seniory do Poděbrad ve
čtvrtek 8. června proběhl v pohodové
atmosféře. Zájem byl opravdu veliký,
tentokrát jsme naplnili autobus do
posledního místa. Na svátek Medarda
naplánovat výlet je sice trochu risk, ale
nemohli jsme vybrat lépe. Slunný den
s příjemnou letní teplotou byl pro náš
plán ideální. Z organizované části zájezdu nás čekala pouze hodinová plavba
výletní lodí Král Jiří po Labi k soutoku
s Cidlinou. Poté už si každý lázeňského
města Poděbrady mohl užít po svém.
Někteří si prošli lázeňskou kolonádu, jiní
po obědě zasedli ještě ke kávě do některé
z mnoha místních cukráren. A na
závěr určitě nechyběl nákup tradičních
lázeňských oplatků, abychom svým blízkým přivezli něco z výletu, jak se sluší
a patří. Den se opravdu vydařil a my se
těšíme na nové náměty pro příští výlet.
Sociální komise
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Tak se jmenovala naše závěrečná výstava, která měla, jak sám název napovídá,
proběhnout před školou. Nic na tom není
– to jenom 70 dětí a také několik dospělých
studentů celý půlrok vymýšlí, vytváří, kreslí, maluje, modeluje, točí na hrnčířském
kruhu,… aby se v den D vše za vydatné pomoci dalších kamarádů navěšelo, připnulo,
slepilo, doneslo, odneslo, nasvítilo, nazvučilo a vernisáž výtvarného oboru ZUŠ J.
Suka mohla začít.
Součástí výstavy mělo být slavnostní
odhalení velkých malovaných desek před
školou, ale počasí nám nepřálo. Ještě že
paní starostka ovládá umění improvizace a
nakonec jsme s její pomocí dílo přece jen
odhalili, i když prozatímně jen v jídelně.
Na léto obecní úřad plánuje úpravy
v okolí školy a v rámci těchto úprav budou
desky s dětskými malbami znázorňující

vzduch, podzemí i zemi vystaveny. (A příští
rok nás ještě čeká svět podvodní!).
Ale zpátky k výstavě. Všichni příznivci
výtvarna mohli spatřit keramické talíře in-

P O H Á D KOV Ý L E S
Pro letošní Pohádkový les jsme zvolili
námět volně inspirovaný známým Nekonečným příběhem: „Mnoho dětí si v dnešní
době skoro zapomnělo hrát, nechávají spát
svou fantazii a „hrají“ si nejraději s mobily,
tablety, počítači … A tak pomalu skomírá
říše Fantazie a její královna volá o pomoc
před Temnotou, která pohlcuje kouzla a vše



spirované tvorbou Pabla Picassa,
zátiší namalované mastnými pastely, pohledy na krajinu v okolí
Chocerad, zvláštní autoportréty
a taky absolventské práce Anny
Jeništové, Matěje Pavlíčka a Adama Vávry. Anička vystavila soubor černobílých suchých pastelů,
Adam namaloval bájného Fénixe
a Matěj se představil souborem
fotografií. Dospělí vystavili olejomalby na plátně, které již brzy
budou ke spatření celoročně
v Penzionu Jaro.
Výstava tentokrát návštěvníky
zavedla nejen do školy, ale i do obecní
knihovny, kde děti ze 4. ročníku vytvořily
novou výzdobu – určitě se jděte podívat!
Nakonec trochu chlubení. Vzpomínáte
na naši lednovou módní přehlídku? Děti
samy v roli modelek a modelů předvedly
netradiční oděvy na téma recyklace. Celý
projekt nazvaný „Na tobě z tebe“
získal v květnu bronzové místo na krajské přehlídce základních uměleckých škol v Českém
Brodě.
Ve výtvarce se nejenom vytváří,
ale jezdíme taky na výlety – letos
to byla exkurze do čtyř slavných
brněnských vil (mimo jiné do
vily Tugendhat), do Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře a
do chrámu svaté Barbory a teď
nejnověji na výstavu Františka Skály ve
Valdštejnské jízdárně v Praze.
Další školní rok je u konce, děkuji všem
za pomoc a podporu - paní starostce Evě
neobyčejné, pohádkové …
Vzhledem k tématu to snad
ani nemohlo být jinak – nad letošním Pohádkovým lesem se
stahovaly temné mraky, hřmělo
a šuměl déšť. Přesto se téměř 130
dětí do pohádky vydalo a v rozmoklých papírových čapkách
putovaly blátem, aby svou fantazií pomohly vrátit pohádkám
kouzla. Staly se na
chvíli Dlouhým, který
musí rychle přinést
drahokam, připravovaly vlastní kouzelné
lektvary, zkoušely kouzlo „zmizet“… a na papírových čepicích
přibývaly kromě dešťových kapek další a další barvy a obrázky.
A jak to dopadlo? Královna Fantazie měla na konci truhličku
plnou kouzel a dětské fantazie,

Bubnové, paní ředitelce Mgr. Romaně Kolářové, mým kolegům z hudebního oboru –
paní Radce Škochové, panu Vlastimilu Kvídovi a Františku Šilarovi, dále všem milým
rodičům, kteří nám fandí a bez kterých by
se mnoho akcí ani neuskutečnilo.
Přeji vám všem krásné a inspirativní
prázdniny, budu se těšit zase na další školní
rok - v hlavě už máme další plány, nechte
se překvapit!
Mirka Bažantová,
učitelka výtvarného oboru ZUŠ

P O D Ě KOV Á N Í
Vzkaz pro paní Mirku Bažantovou
Ráda bych ti poděkovala za všechny ty
roky tvé práce ve výtvarném oboru ZUŠ
Josefa Suka, kterou s dětmi děláš. Jsi
úžasná žena, která s nadhledem a lehkostí dává našim dětem velké možnosti
se uplatnit po umělecké stránce. Děkuji
Bára Pavlíčková

tak snad souboj s Temnotou vyhraje a říše
Fantazie bude existovat dál
Děkujeme všem 40 dobrovolníkům, kteří si s dětmi hráli, a těšíme se na příští rok.
Za TJ Sokol Chocerady
Klára Růžičková a Martina Kamelská
u

SPOLU PŘED ŠKOLU

Choceradský zpravodaj

DĚTSKÝ DEN
Fyzika určitě nepatří ve škole mezi nejoblíbenější předměty, hravé pokusy ale děti

evidentně baví, o čemž jsme se přesvědčili
i při letošním Dětském dnu. Děti si mohly
vyzkoušet celkem 20 různých činností souvisejících s technikou – např. vážily hračky,
stavěly klenby, poháněly autíčka pomocí
magnetů … a vzhledem k úmornému horku si asi nejvíce užily stanoviště s vodou,

zejména to, kde byla velká káď určená původně pro potápění ponorek. Ponorky se
nakonec soustředily jen do akvárií a káď
se stala osvěžovacím bazénem pro horkem
zmožené děti. Komu zbyla
energie, mohl se ještě vyřádit
ve skákacím hradu nebo na
skluzavce.
Dobrovolníků na stanovištích bylo letos málo, ale vlastně to nakonec ani tolik nevadilo, protože většina rodičů si
s dětmi krásně hrála a pomáhala jim. A třeba také společně
s dětmi získali inspiraci, jak si
vyrobit doma zajímavé hračky
„za babku“, v podstatě z odpadních materiálů.
Děkujeme všem ochotným
lidičkám, kteří to vedro statečně celé odpoledne vydrželi a pomohli s přípravou i při
průběhu akce. Děkujeme SK Chocerady za
příjemné zázemí a Aleši Vojslavskému za
příjemné hudební podbarvení celé akce.
Klára Růžičková

Z Č I N N O S T I K L U B U M A S A DA

JARNÍ SPORTOVÁNÍ

Choceradský sport po dlouhé zimě
nezná jarní únavu. Děti z kroužků klubu MASADA v ZŠ Chocerady mají již za
sebou velkou Jarní cenu se spoustou medailistů i běhy na 500m a jednu míli s již
tradičním startem před obecním úřadem.
Držitelem nového klubového rekordu
v obou bězích se stal pro tento rok Václav
Homolka, který si tak zároveň vybojoval
titul Atlet roku 2017. Soutěž o čokoládové ceny Velikonoční zajíc některým našim

svěřencům pomohla ještě více rozhojnit
již tak bohatou letošní pomlázku. Kroužky karate, mini basketbalu i basketbalu
navštěvují školní děti z obou stupňů ZŠ
Chocerady a na mini basketbal se dokonce
přihlásil nyní na jaře i jeden předškolák.
Malý Gabriel si nevede vůbec špatně a dá
se tak očekávat, že se v Choceradech brzy
objeví skauti NBA.
u

KVĚTNOVÁ VELKÁ CENA

Sportovní sezóna klubu KARATE
MASADA každoročně před letními
prázdninami vrcholí VELKOU CENOU
(VC) v kroužcích karate, basketbalu a mini
basketbalu.
MINI BASKETBAL: Letošní VC byla
v pátečním kroužku mini basketbalu první
opravdovou soutěží o velké ceny. Děti musely prokázat kvalitní ovládání míče, driblink mezi kužely i střelbu na koš. Po zásluze
si hlavní cenu ze soutěže odnesla děvčata
Anna Martincová, Anna Ungerová, Sabina Šmalcová a za chlapce
zvítězil ve střelbě na koš Matěj Kotek.
BASKETBAL: Práce
dětí
v kroužku basketbalu po dvou letech a tréninku 2 x týdně (st. a pá.)
již přináší své ovoce. Máme dvě
družstva chlapců a jedno družstvo dívek. V loňském roce utkání
chlapců s děvčaty přinášela jednociferné výsledky v utkáních do 20
minut. Dnes již hrajeme i 4 x 10
minut s výsledky např. 26:12, jak tomu bylo
na letošní VC. Hlavní cenu v kategorii technika s míčem si odnesli Kateřina Zeminová
a Daniel Císař, střeleckými vítězi se stali
Vanessa Mayunga za 256 letošních bodů a
Josef Srba za 217 letošních bodů. Cenu Talent roku získal Václav Homolka. Basketbalovými hvězdami kroužku basketbalu se stali
Veronika Šandová a Daniel Císař.

Z DĚNÍ NA HŘIŠTI SK
V průběhu června, července a srpna
proběhnou v areálu SK stavební úpravy.
Budou zrealizovány nové fasády a nátěry
konstrukcí starých kabin i hlavní budovy.
O prázdninách následně proběhne rekonstrukce vnitřních prostor. Vše proběhne tak,
aby nebyl narušen chod klubu a klubovny,
aby mohli hráči, diváci i hosté využít areál.
SK Chocerady získal dotační příspěvek poskytovaný Nadací ČEZ na výstavbu nových
zábran ze sítí a ocelové konstrukce za bránami. Demontáž stávajících zábran začne v
nejbližší době.
Dne 24.6. proběhla na hřišti SK liga mistrů – akce pro širokou veřejnost, fotbal si
mohl přijít zahrát každý i neregistrovaný
zájemce bez věkového omezení. SK Chocerady byl vybrán k uspořádání jubilejního
700. zápasu AMFORY - sportovní klub známých osobností, který se uskuteční v neděli 10. září v našem areálu. Soupeřem bude
výběr PRODOMY. V předzápase nastoupí
výběr naší mládeže.
Za SK Chocerady
Milan Kocábek

KARATE: Kroužek karate klubu KARATE MASADA v ZŠ Chocerady letos
navštěvovalo každé pondělí 29 dětí, které
tvořily dvě soutěžní skupiny 1. – 3. třída a
4. – 9. třída. VC je příležitostí ukázat nejen
zvládnutí určitých technických dovedností,
ale projevit i svůj sportovní talent, postřeh,
rychlost, vytrvalost a bojovnost. Držiteli titulu Karatista a karatistka roku a Talent roku
2017 se stali Anna Plášilová, Hana Kylarová,
Anna Martincová, Vojtěch Kovář, Amelie
Medunová a Vanessa Mayunga.
Všem vítězům Velké květnové ceny
2017 srdečně blahopřejeme a ostatním,
kterým štěstí zrovna tolik nepřálo, nebo
se nemohli zúčastnit, připomínáme, že i
v příštím školním roce bude mnoho dalších soutěží a turnajů o ceny a tedy i příležitostí vyniknout každému, kdo se přičiní.
PŘIPRAVUJEME: Na závěr letních
prázdnin ve dnech 30. srpna až 1. září
připravujeme denní příměstský tábor při ZŠ
Chocerady, kterého se tak jako v loňském
roce zúčastní i členové MASADA Praha ze
ZŠ Jižní Spořilov. Děti absolvují intenzívní sportovní vyžití v atletice, míčových a
úpolových hrách. Již nyní se těší na utkání
v basketbalu a vybíjené Chocerady – Spořilov. Domů si odvezou spoustu sportovních
zážitků a krásných cen. Rád bych touto
cestou poděkoval vedení OÚ Chocerady za
podporu sportu v naší obci a finanční přispění na ceny do soutěží v tomto i minulých
letech.
trenér Viktor Vejvoda
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MAŽORETKY PŘED PRÁZDNINAMI

My trenérky jsme, bohužel,
nemohly být očitými svědky
úspěchu našich svěřenek, jelikož děvčata vystupovala na 4
skladby, na každou měla jiné
kostýmy a časového prostoru
nebylo nazbyt. Musely jsme být
i podporou a pomocnou rukou v zázemí. Nicméně bouřlivý aplaus po
každém vystoupení i závěrečné vytleskávání diváků, kteří se dožadovali přídavku,
nás zahřálo u srdce. Proto věříme, že se se
stejně hojným počtem děvčat do Bautzenu
opět vrátíme na podzim, aby se děvčata
zúčastnila 13. ročníku Mezinárodního festivalu dechových orchestrů. Jedná se o víkendovou akci, která zde má velkou tradici.

Z E Ž I VOTA FA R N O ST I
Pomalu končí školní rok. Děti se těší na
prázdniny. Během školního roku poznávají
velké osobnosti. Učí se
o velkých postavách v
choceradském kraji v
Čechách, v celé Evropě, na celém světě. Ale
tyto velké osobnosti časem zapadnou do
propadliště dějin. Možná i některé potkají o
prázdninách. Ale jsou dvě velké osobnosti,
které nezapadnou, které jsou známy v každé době. V měsíci květnu jsme uctívali Pannu Marii. Bylo by zajímavé prohlížet dějiny,



V
posledních
letech
probíhala
soustředění mažoretek v tělocvičně základní školy v Choceradech. Letos jsme s děvčaty (Juniorky a Mini) odjely v termínu
26.5.-29.5. do areálu Poslův Mlýn u Doks.
Na soustředění vyjelo 22 děvčat, které podpořily Seniorky Dominika Jirsová a Veronika Šandová, a za realizační a trenérský
tým Petra Jirsová, Jana Martincová, Inka
Samková, Pavla Smetanová a Eva Bubnová.
Cílem soustředění byl nejen nácvik sestav
na Den dětí v Choceradech, ale také sounáležitost, zastupitelnost a podpora kolektivu,
jelikož mažoretky jsou aktivitou kolektivní.
Mimo tréninky měla děvčata také možnost
projevit svou nápaditost, kreativitu, vědo-

V neděli 11.6.2017 jste tak mohli spatřit
výsledek píle a snahy děvčat na fotbalovém
hřišti v Choceradech a věřte, že vystoupení na domácím hřišti vždy zavazuje o něco
více. Zde je nutno vyzdvihnout nadšení
zejména Petry Jirsové a Jany Martincové,
které věnují spoustu svého volného času
děvčatům nejen na tréninku, ale i ostatní
mravenčí práci mimo tréninkové časy jako je vymýšlení prvků a nových sestav,
výběr a příprava hudby či starost o kostýmy. A díky patří také Pavle Smetanové za
založení, zkušenosti a současnou záštitu.
Nová děvčata se nedávno ptala, proč se
jmenujeme Smetanky…
Některá z děvčat trénují pouze pár měsíců, přes počáteční
nervozitu a trému se dokázala
přenést a ukázat to nejlepší. Jen
škoda, že se nám členská základna za poslední roky tak zmenšila
odchodem Seniorek. Mám stále
v paměti Den dětí před lety, kdy
na místním hřišti vystoupilo
59 mažoretek, jejichž formaci
tenkrát doplnila osobně Pavla
Smetanová. Nezapomenutelný
zážitek!

mosti i soutěživost, jelikož jsme vytvořily
4 týmy. Děvčata si zvolila i velmi výstižné
názvy týmů: Batmanky, Hvězdičky, Lenochodky a Pískomilky. Dívky dostaly
prostor, aby si samy vymyslely své prvky a
nacvičily vlastní sestavu. A věřte, že trenérky pak měly nelehkou úlohu vybrat tu nejlepší, jelikož výkony byly velmi vyrovnané.
Na závěr děvčata obdržela drobné odměny
a diplomy. Nejen počasí nám přálo, prožily
jak se tato úcta k Panně Marii v různých
dobách měnila. Panna Maria nás vede ke
Kristu. Kristu patří měsíc červen. Obě tyto
dvě velké osobnosti jsou tak nějak spojeny.
V červnu přistupují některé děti k 1. svatému přijímání. Eucharistie, to je vlastně největší událost ze života Pána Ježíše. Víme, že
tady na zemi žil 33 let, byl ukřižován, vstal z
mrtvých, pak zde byl ještě 40 dní, odešel do
nebe, ale stále s námi zůstává v kostele ve
svatostánku a přichází k nám při mši svaté
ve svatém přijímání. To je tedy ta největší
osobnost celého světa, v tolika kostelích
po celém světě. Život Pána Ježíše, Panny
Marie nalezneme ve stručnosti ve zkratce v
modlitbě Růžence.

Tento rekordní počet již zřejmě nezopakujeme, nicméně - rády mezi sebe přivítáme
„novou krev“, takže: „Milí rodiče, pokud
máte děvčata ve věku od 6-ti let, která by
se k nám ráda přidala, jste po prázdninách
vítáni. Přijímáme do svých řad.“
Na závěr poděkování Evě Bubnové za
její podporu, péči, nadšení, vstřícnost a
naprosto přirozenou autoritu…právem je
první dámou obce.
Za Mažoretky Smetanky Inka Samková
Na Pannu Marii si také můžeme v Choceradech vzpomenout při poutní mši svaté v sobotu 12. 8. 2017 od 16,30 hod. Náš
chrám je zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté. To si připomínáme její vzetí do nebe s
duší i tělem, kterého se po dobu jejího života nedotkl žádný hřích, a tak nemusí čekat
jako jediná na vzkříšení.
Přeji všem dětem i všem dospělým, aby
tyto dvě největší osobnosti dějin lidstva
stále hlouběji poznávali a s nimi také žili.
Život s Ježíšem, život Panny Marie to je ten
nejkrásnější život.
P. Ivan Kudláček,
farář mnichovicko-hrusické farnosti
u

7. května jsme s děvčaty vyjely jako každý rok do Bautzenu, kde probíhal ve sportovní hale Jarní koncert mládežnického
dechového orchestru JBO Bautzen. Seniorky, které se již nescházejí na pravidelných
trénincích, v rekordním čase stihly secvičit
4 sestavy. Ani Juniorky se nenechaly zahanbit…a co teprve naše Mini Smetanky, které
jsme letos poprvé vyvezly na vystoupení za
hranice. Vzhledem k tomu, že neděli nadcházel státní svátek, nikde nebyly kolony,
cesta autobusem uběhla oproti předpokladu rychleji. Dřívější příjezd nám umožnil
vzít děvčata na kratší procházku centrem
města, kde měla příležitost si zakoupit
místní specialitu - vyhlášenou Bautz´ner
Senf (hořčici), případně se občerstvit výbornou zmrzlinou.
Poté jsme se vrátily zpět k hale,
kde si děvčata zkusila své sestavy v prostoru. Pak už jen
začesávat, oblékat, v mezičase
zkonzumovat občerstvení dodané pořadatelskou stranou…a
hala se mezitím zaplnila diváky.

jsme s děvčaty 4 nádherné dny a věříme, že
i příští soustředění bude takto vydařené.
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POŘAD “CHCETE MĚ” NA ZŠ V CHOCERADECH

Dne 29. 5. 2017 proběhlo ve spolupráci
se ZŠ Chocerady natáčení pro pořad ČT
«Chcete mě?“ na téma: Animoterapie a environmentální výchova.
V rámci environmentálního vzdělávacího programu pro ZŠ organizovaného
manželi Šmalclovými byla ve 2.třídě canisterapeutická labradorka Rose a ochočený,
velmi přátelský papoušek Ara zelenokřídlý
Lóra.
Děti se zábavně naučnou formou seznámily s tím, co je potřeba dopředu vědět, něž
si zvířátko pořídíme domů, a jaké nároky
a potřeby je nutno zajistit zvířátkům pro
šťastný a spokojený život.
Fenka Rose milující děti nejdřív zkontrolovala prostor a vůni svačinek dětí v batozích a poté s nadšením se nechala pohladit všemi dětmi a vykouzlila krásnou a
uvolňující atmosféru. Také dětem ukázala,
jak umí poslouchat, a její psovodka Irma
Šmalclová dětem vysvětlila, jakým slovům
či povelům pejsek rozumí, pokud na ně je
vycvičený. Pejsek nerozumí na přivolání
jako: Pojď sem, Nechoď tam, Co tam děláš
?…. Ale rozumí nacvičeným povelům: Ke
mně! K noze! Jaký je rozdíl mezi povelem:
Zůstaň! a Čekej! Dále jak např. držet správně vodítko a vést pejska na vodítku. Rose
od dětí pak dostávala za odměnu piškotek,
některé děti podávaly pamlsek z ruky, některé si lehly a měly pamlsek na zádech a
Rose opatrně pamlsky hledala, aniž by na
děti šlápla. Také jsme si vysvětlili a prakticky ukázali, jak vypadá asistovaná canisterapie a ukázali polohování dítěte se psem.
Papoušek ara zelenokřídlá Lóra pomáhá
při terapiích s lidmi, ráda se předvádí před

dětmi, nechává se pohladit, děti ji mohou
krmit oříšky z dlaně, pozdraví a udělá na
obecenstvo „Kuk“. Díky tomu máme tu
možnost jak dětem, tak dospělým vysvětlit, o čem taková výchova je, co papoušek
potřebuje ke spokojenému životu, že potřebuje velkou klec, nestačí mu být hodinu
denně mimo klec apod. Děti též názorně
viděly, že papoušek má v zobáku velkou
sílu a dokáže rozlousknout i skořápku od
kokosového ořechu. Bohužel toto všechno si lidé dopředu neuvědomují, chov
středního nebo velkého papouška je druh
od druhu velmi specifický a obnáší jak
spoustu nejrůznějších starostí, tak hodně
času. Lóra je speciálně vycvičená k terapiím k odstranění fobií mimo jiné právě i u
majitelů či rodinných příslušníků, kterým
papoušek důsledkem nesprávné výchovy
přerostl přes hlavu, změnil se v agresora
způsobujícího i závažná poranění. Majitelé se pak papouška logicky bojí a raději
se papouška zbaví. Tito pak zbytečně končí
v lepším případě ve voliérách anebo postupně bolestivě umírají zejména na sebepoškozování způsobené psychickým stresem, na který je papoušek extrémně citlivý.
Cílem akce bylo, aby se děti dozvěděly jaký
je rozdíl mezi „domácím mazlíčkem“ a
chovaným zvířetem v zájmovém chovu, neměly falešná očekávání od zvířátka, a také
jsme vyvrátili několik mýtů a polopravd
tradovaných ke psům a papouškům.
Děkujeme vedení školy, paní třídní
učitelce i dětem za vzornou spolupráci
Jaroslav a Irma Šmalclovi,
Therapy4U

H O S P I C D O B R É H O PA ST Ý Ř E V Č E R Č A N E C H
Hospic Dobrého pastýře důstojnost a laskavá péče až do
posledního okamžiku
Váš blízký nemusí strávit poslední chvíle života sám a v anonymním
prostředí. Pokud na to máte síly a možnosti, nebojte se o něj postarat doma. Je to
jedinečný dar, který mu můžete dát. S péčí
o blízkého vám pomůže tým odborně
vyškolených pracovníků našeho domácího
hospice, který bude dojíždět k vám domů.
Nastaví optimální léčbu, zaučí v ošetřování,
zapůjčí potřebné pomůcky, poradí. Bude
vám oporou a k dispozici 24 hodin denně
7 dnů v týdnu.
Pokud to doma nejde, může Váš blízký
strávit poslední dny a týdny svého života
v našem lůžkovém hospici v Čerčanech.
u

Zdejší tým složený z lékařů, zdravotních
sester, sociálních pracovníků, psychologa

a duchovních bude společně promýšlet, jak
zvládnout bolest a jiné neříjemné příznaky

POMOC OBĚTEM
T R E ST N Ý C H Č I N Ů
Stali jste se obětí trestného činu?
Kladete si otázku, proč se to muselo stát
zrovna vám? Ovládají vás pocity smutku,
strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte,
kam přesně se s vaší tíživou situací obrátit
o radu anebo o pomoc? Nejste v tomto
sami! Právě pro vás je tu poradna pro
oběti Probační a mediační služby v rámci
projektu „Proč zrovna já? II“, který po
celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti.
„Poradny, které budou nabízet pomoc
v 55 městech po celé ČR, jsou financovány
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem. Pomoc se zaměřuje zejména
na poskytování základních právních
informací a psychosociální podporu.
Je důležité zdůraznit, že služby jsou
poskytovány
naprosto
anonymně,
bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí
byť i subjektivně obětí trestné činnosti,
nehledě na svůj věk, pohlaví, způsobenou
újmu či fázi trestního řízení. Každá oběť,
ať závažného či bagatelního skutku, si totiž
zaslouží adekvátní a individuální péči,
neboť prožívání újmy může být velmi
osobité“, komentuje činnost poraden
Tomáš Kellner, regionální koordinátor.
Poradna od února 2017 funguje také v
Benešově, konkrétně v ulici Poštovní, č. p.
2079. Poradna je bez nutnosti objednání
otevřena v pondělí od 13:00 do 16:00
hodin a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin.
Poradkyni Martinu Gabrielovou lze
zkontaktovat také telefonicky na telefonu
727 873 138, či přes mail gabrielova.pms@
gmail.com
nevyléčitelného onemocnění a snažit se o
to, aby zbývající čas nemocný strávil co nejlépe a tak, jak si přeje. Jeho den bude mít takový rytmus, jaký mu bude vyhovovat. Do
hospice můžete kdykoli přijít
na návštěvu nebo tam se svým
blízkým pár dnů pobýt. Hospicoví pracovníci jsou připraveni poskytnout podporu nejen nemocnému, ale v případě
potřeby i vám. Můžete se na ně
s důvěrou kdykoli obrátit.
Hospic je dostupný všem,
bez rozdílu věku, vyznání i
sociálního statusu. Služby
jsou sice zpoplatněny, ale výše
platby je nastavena tak, aby
na službu každý dosáhl. Více
informací naleznete na našich webových
stránkách www.hospic-cercany.cz.
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PA D E S Á T L E T O D Z A LO Ž E N Í D Ě T S K É L É Č E B N Y V C H O C E R A D E C H
Před 50 lety 4. července 1967 byla otevřena dětská léčebna v Choceradech, která
nahradila léčebné zařízení založené zde již
před 1. světovou válkou.
Dříve než si připomeneme etapu historie dětské léčebny, vraťme se v krátkém
úvodu k historii léčebny od jejího vzniku.
Tedy již v roce 1911 zde byla založena
jako Ozdravovna elektrických podniků
pražských. Budova měla tehdy pouze jeden pavilón. V roce 1934 byla ozdravovna
prodána sociálně demokratické organizaci
Svépomoc a jako léčebna sloužila rekonvalescentům po žaludečních onemocněních
a k vyživovací kůře klientům nemocenské
pojišťovny v Praze. V roce 1936 byl přistavěn k původní budově druhý pavilón. Za 2.
světové války sloužil objekt pro ubytování
německé hitlerjugend. Po válce se vrátila
ke svému předválečnému poslání. Historie ozdravovny je úzce spojena zvláště se
jménem MUDr. Bohumila Musila, který
v ní sloužil jako primář od roku 1934 až
do roku 1952. Od roku 1953 do roku 1957
sloužila jako dětský domov korejským dětem a poté byla po dobu 10 roků provozována jako tuberkulózní léčebna (sanatorium) pro dospělé.
„Poněvadž TBC v té době je na ústupu,
nebyla a nemohla být plně využita kapacita
ústavu, byli nemocní převedeni do sanatoria
v Prosečnici a zdejší oddělení zrušeno“ (citováno z kroniky dle J. Honsy). Bylo přikročeno k rozsáhlým adaptačním pracím a dne 4.
července 1967 otevřel MUDr. Houštek z II.
dětské kliniky v Praze, hlavní pediatr ČSSR,
léčebnu pro nespecifická plicní onemocnění. Vedoucím léčebny byl jmenován MUDr.
Jiří Schrogl z Prahy a ordinářem pro dechovou rehabilitaci byl tělovýchovný a dorostový lékař MUDr. Jiří Filsak.
Byl to hlavně on, který zavedl moderní
zásady dechové rehabilitace sportem a hrou.
„Komplexní péče a dlouhodobý léčebný plán
pro respiračně oslabené a zvláště alergické
děti vyžadovaly z hlediska psychologicko-sociologické stránky rehabilitace vybudování
školy a družiny nového typu pro děti od tří
do šesti let a šesti až patnáctiletých. Spoluprací s nejrůznějšími odborníky byly nové
zásady prověřeny i vědecky, a dechový tréning, kondiční program, tj. otužování vodou,
vzduchem a dávkovaným pohybem včetně

psychologicko-sociální výchovy byly tak postaveny na pevnou vědeckou bázi.“ (citace z
dobového tisku)
Léčebna měla k disposici dvě velká hřiště, dvě menší, tělocvičnu, dvě rehabilitační
místnosti a možnosti koupání nejen uvnitř
ale i venku na zahradě a letní tábořiště s přístavem gumových člunů, pramic a kajaků.
Terénní léčbu bylo možné doplnit pěšími
vycházkami a cyklistikou v okolí a vodní
turistikou po řece Sázavě. Předností léčebny
byla výborně vedená škola se 4 vyučovacími hodinami denně a podle hodnocení odborníků zveřejněných v tisku snesla léčebna
srovnání s nejlepšími ústavy v zahraničí. Věhlas s úspěchy v léčbě byl jak dr. Filsakem,
tak i primářem Schroglem často presentován na okresních, krajských i celostátních
konferencích.

Kolektiv léčebny s J. Schroglem (v bílém
plášti) v roce 1974
Léčebna zaměstnávala (dle výpisu z roku
1972) 35 zaměstnanců převážně z Chocerad, ale také z okolí – spolu s primářem zahrnoval sekundární lékařku, staniční sestru,
dvanáct zdravotních sester, rehabilitační
pracovnici a pomocnou rehabilitační sestru,
laborantku, správce, administrativní pracovnici, 4 pomocné síly, dvě kuchařky se třemi
pomocnicemi, topiče a kromě toho pedagogický sbor.
Po odchodu MUDr. Filsaka se na jeho
místě postupně střídali MUDr. J. Appeltová,
MUDr. J. Koláčný, MUDr. V. Kloc a MUDr.
Miroslav Malý, který se stal primářem po dr.

Schroglovi v roce 1989. Jako správci léčebny
se vystřídali František Landa, Josef Bürgel a
Ing. Pavel Staňa. Ve funkci ředitelky školy
zde působily Květa Svobodová a Svatava Kadlecová a mezi zdravotním a hospodářskýn
personálem bychom našli spoustu místních
občanek a občanů několika generací. K areálu patřil také domeček, jak se mu všeobecně
říkalo, stojící za ústavem, který sloužil jako
byt pro primáře léčebny.
Kapacita léčebny byla 66 lůžek a zpravidla v dvouměsíčních turnusech se v ní vystřídalo ročně cca 400 dětí ve věku od tří do
12 let, jak udává záznam v tisku z roku 1976.
Není od věci zmínit ještě skutečnost, že
v době vzniku léčebny a ještě dlouho poté
v Choceradech působil dětský lékař MUDr.
Vorel v dětském středisku (poradně) v čp.
107, které zaniklo s otevřením nového zdravotního střediska vybudovaného a otevřeného v polovině 70-tých letech tam, kde je
dodnes. Od roku 1995 pracovala lékařka v léčebně současně jako dětská obvodní lékařka
pro Chocerady a okolí, s působištěm ve zmíněném domečku, a to až do zániku léčebny.
Nutno také dodat, že léčebna po celou dobu
poskytovala i službu jakési první dětské pomoci pro zdejší i vzdálené.
Léčebna tedy přestála i rok 1989 a ve
svém působení pokračovala až do roku
2006, kdy byla zrušena, převedena pod benešovskou nemocnici a upravena na Centrum rekondičních a rehabilitační služeb. I
přes provedené úpravy a modernizaci areálu
centrum nenašlo dostatečné využití, a tak se
objevily úvahy o jeho změně na internát pro
Střední zemědělskou školu v Benešově nebo
o přestěhování Dětského domova z Pyšel.
Po těchto víceméně politických manévrech
středočeských hejtmanů svitla z nedávného rozhodnutí Středočeského kraje naděje
navrátit zařízení opět smysluplnně dětem
se záměrem přemístit sem Dětský domov
Strančice. Doufejme tak, že na „utrženou“
40-letou tradici služby choceradské léčebny
zařízení naváže novou érou služby opět dětem.
Z podnětu paní Hany Boberové, bývalé
zaměstnankyně léčebny a s poděkováním jí
a bývalé ředitelce školy při léčebně paní Svatavě Kadlecové za zapůjčení kronik kolektivu BSP (brigády socialistické práce), které
dobu pamatují, sestavil a sepsal
Ivo Kořínek
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