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H A S I Č I P O M Á H A L I P Ř I Z Á P L AV Ě

Prudké deště, které trápily v pátek 11. srpna celou republiku, si vybraly svou daň – na
mnoha místech opět tekla hlína z polí. V našem katastru nejhůře dopadl Vestec, kde
bahno zaplavilo několik zahrad a na silnici
skončila vrstva bláta místy až 40 cm silná.

Chtěla bych moc poděkovat našim hasičům z SDH Samechov, kteří tak jako vždy
v krizových situacích pohotově a profesionálně pomohli. Na vestecké návsi likvidovali nánosy celý páteční večer až do noci a
v sobotu ještě dočistili kanály a škarpy. O
rozsahu škod vypovídá nejlépe množství
odvezeného materiálu, celkem pět plných
tater a tři multikáry.
Děkuji také Milanu
Provazníkovi ml., který ihned pomohl s
bagrem i tatrou na odvoz materiálu, věnoval
svůj čas i v sobotu na
prohloubení
škarp.
K problematice přívalových dešťů se vrátíme ještě v příštím čísle
zpravodaje.
Eva Bubnová,
starostka obce

R O Z Š I Ř U J E M E K A PAC I T U VO D O J E M Ů
Jsme velice rádi, že vám můžeme sdělit
dobrou zprávu pro obec, že byla schválena naše žádost o dotaci z Operačního
programu životního prostřední, výzva
1.2.2. – výstavba přivaděčů a rozvodných
sítí pitné vody včetně souvisejících objektů
sloužících veřejné potřebě ve výši 10 mil.
Kč, spoluúčast obce je 15%. Předmětem
investičního záměru je výstavba dvou
nových akumulačních nádrží (250 m3 a
50m3) s armaturními komorami u stávajících vodojemů, sanace stávajících akumulací a rekonstrukce zařízení v budově
čerpací stanice na Komorním Hrádku.
V neposlední řadě dojde k výstavbě a propojení na stávající vodovodní řady, které
budou provedeny v rozsahu areálu objektu.
Zcela nová bude také úpravna vody a hygienické ošetření automatickým chlorováním. Obnovou projde také technologie
monitoringu i přívody elektro.
Současné vodojemy v Choceradech a na
Komorním Hrádku jsou kvůli svému stáří
už opravdu ve špatném stavu. Zásoba vody
250 m3 pro Chocerady a 50 m3 na Komorním Hrádku přestává stačit potřebám

zásobování těchto částí obce pitnou vodou,
a proto chceme o stejné množství kapacitu
vodojemů zvýšit.
Systém dvoukomorových vodojemů
bude velkým přínosem nejen proto, že
bude zajištěna dostatečná zásoba vody pro
běžný provoz, ale také dostatečná zásoba
vody v případě poruchy na vodovodním
řadu. Především starší zástavba obce je zásobována původním litinovým potrubím,
které je vzhledem ke svému stáří více
poruchové. Unik vody někdy není patrný
pouhým okem, a než se taková porucha
dohledá, často se v kombinaci z běžným
odběrem domácností vyprázdní velká
část zásoby vodojemu. Voda se tak musí
dovážet odjinud a celá situace se tím komplikuje a prodlužuje.
Víme, že nedostatek vody netrápí jen
naši obec, ale že je to problém v celé ČR i
ve světě, proto se snažíme problém s vodou
řešit i v naší obci. To se nám již podařilo
v Samechově a nyní v Choceradech, dále
bychom rádi v nejbližší době hledali řešení
pro Vlkovec, kde je situace velice nevyhovující a vody ve studnách opravdu málo.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
ZÁŘÍ – ŘÍJEN

Den otevřených dveří
na zámku Komorní Hrádek
V sobotu 9. září od 10 hodin
podrobný program na str. 3

Výroční 700. utkání
týmu AMFORA
na hřišti SK Chocerady
v neděli 10. září od 9 hodin

Výlet pro seniory

v úterý 19. září
na Zahradu Čech do Litoměřic
podrobnosti na str. 3

Z historie Chocerad

Přednáška na téma
«Korejští sirotci v léčebně»
v sále sokolovny
v sobotu 23. září od 14 hodin
Pořádá OVJ Komenský

Sletová štafeta

v neděli 24. září od 10 hodin
podrobnosti na str. 4

Kurz první pomoci

v sobotu 21. října od 17 hodin
v obecní knihovně
podrobnosti na str. 3

Lampiónový průvod

V sobotu 28. října
Na procházku s lampióny
zve TJ Sokol děti i dospělé.
Začátek u základní školy v 18 hodin.
Vzhledem k tomu, že již máme stavební
povolení, zpracovává se v současné době
prováděcí dokumentace k výběrovému
řízení na zhotovitele, po vysoutěžení zhotovitele a po předání a schválení závěrečných
dokumentů na SFŽP bychom rádi stavbu
zahájili. Tato nová stavba, kterou plánujeme
na jaro příštího roku, s sebou samozřejmě
přinese i určitá omezení. Částečné omezení provozu na komunikacích u vodojemů
a krátkodobá přerušení dodávky vody. O
všem budeme včas informovat a věříme, že
občané budou mít pro tuto důležitou stavbu
pochopení.
Eva Bubnová, starostka obce

Choceradský zpravodaj

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Dotaci na obnovu místní komunikace
v Choceradech „Na Vinici“ jsme bohužel
neobdrželi. Přesto bude tato akce během
měsíce září realizována z prostředků obce.
Stávající panelová část bude rozebrána
a po úpravě pláně, zohlednění šachet kanalizace a uzávěrů vody zde bude položen nový
asfaltový povrch. Původní panely využijeme
ke zpevnění některých účelových komunikací v obci (např. v Horní Lipské). Tato akce
samozřejmě přinese dopravní omezení pro
občany bydlící v této lokalitě. O zahájení a
postupu prací však budeme v předstihu informovat.
Začátkem srpna byl položen nový
povrch na místní komunikaci ve východní
části sídliště na Komorním Hrádku. Tento
úsek byl poslední neopravenou komunikací
v průjezdu zástavbou. Současně s tím byla
opravena i plocha křižovatky s hlavní silnicí
směrem k „Bělčické“. Dlouhodobě bylo toto
místo ve špatném technickém stavu a v minulém roce navíc velmi utrpělo průjezdem
těžké nákladní techniky z opravované dálnice. Oslovili jsme proto firmu, která práce
na D1 prováděla, a vyjednali, že uhradí
poměrnou část opravy křižovatky.
Komunikace na sídlišti je pouze
část prací, které zde budeme realizovat.
Dlouhodobě je mezi bytovými domy velký
problém se stáním osobních vozidel. Parkování v prostoru sídliště nemá žádný
řád a pravidla. Řidiči zde zastaví mnohdy
tak nešikovně a bezohledně, že prakticky
znemožní průjezd popelářů a zimní údržby.
Problém by samozřejmě nastal i v případě

potřeby příjezdu vozidel složek záchranného systému. Navrhli jsme proto několik
variant řešení parkovacích ploch a oslovili
dotazníkem všechny obyvatele bytovek. Na
základě výsledků ankety zde bude vybudováno parkoviště ze zatravňovacích dlaždic,
rozšířeno veřejné osvětlení, umístěno nové
dopravní značení a zřízeno bude i nové stání
na kontejnery.
Během léta prochází menšími opravami většina účelových komunikací, kde
jsou díry vyspravovány štěrkem. Oprava
výtluků a děr v asfaltových vozovkách bude
provedena během září. Využíváme zde již
několik let osvědčenou technologii tepelné
desky („žehličky“), díky které dojde k dobrému napojení výspravy na stávající asfalt a nevznikají zde „bochánky“, jak tomu
bohužel bývá u oprav, které provádí správa
silnic na silnicích II. a III. tříd. Letos se jedná o komunikace směr Marjánka, Poddubí,
podél penzionu a některé menší výspravy u
střediska a nad hřbitovem. Opravy se také
dočká výkop po poruše vody v ulici k bývalé
léčebně, kde dlouhou dobu byly umístěny
zábrany. Bohužel, jedná se o velký zásah
do podloží komunikace, a tak jsme museli
počkat, až si výkop dostatečně sedne. Nyní
dojde k opravě uzávěrů vody a k asfaltaci
povrchu.

ÚPRAVY V BUDOVĚ ŠKOLY

Během letních prázdnin vždy využíváme
toho, že je budova prázdná a realizujeme
větší práce i nutné opravy. V letošním
roce prošlo stavební úpravou několik
prostor. V pavilonu U2, kde jsou většinou
učebny druhého stupně, byly rozšířeny
stávající prostory kabinetu matematiky a
cvičné kuchyně, místo kterých nově vznik-

SVOZ VELKO OB JEMOVÉHO O D PAD U

Dne 8. 9. 2017 budou přistaveny kontejnery určené pro velkoobjemový odpad.
Patří sem např. židle, sedačky, koberce…,
nikoliv lednice, pneu, pračky, šrot apod.
Sběrná místa jsou uvedena v tabulce. Na
Komorním Hrádku nebude umístěn sběr-

ný kontejner, občané zde mohou odložit
velkoobjemový odpad ke kontejnerům na
tříděný odpad, odkud bude odvezen pracovníky obce. Odvoz bude proveden dne
11. 9. 2017.

SVOZ NEBEZP EČNÝCH ODPAD Ů

V sobotu 9. září 2017 proběhne svoz
nebezpečného odpadu dle časového rozvrhu:

Upozorňujeme občany, že na jednotlivých stanovištích může dojít k časovému
posunu, a to v případě, že
09:00
Komorní Hrádek stanoviště kontejnerů
dojde k naplnění svozového
křižovatka na Vestec
09:20
Chocerady
vozidla ještě před uvedeným
náves
09:40
Vestec
stanovištěm a bude nutné jeho
náves
10:00
Vlkovec
vyvezení. Děkujeme za pochoKrčma U Žraloka
10:20
Vlkovec
pení.
u vrátnice skláren
11:10
Růženín
Při svozu je možné odeu nádraží ČD
11:30
Samechov
vzdat např. tyto nebezpečné
náves
11:50
Samechov
složky:
barvy,
lepidla,
u kostela
12:15-12:30 pryskyřice, kyseliny a hydroxiChocerady



nou klasické učebny. V šatnách druhého
stupně byly odstraněny dosavadní drátěné
kóje, které nahradily individuální šatnové
skříňky. Po drobných zednických opravách
zde bylo položeno nové lino a prostor se
příjemně prosvětlil a otevřel. Podobnou
úpravou prošla i část šaten prvního stupně.
Novou malbu dostala školní kuchyně a
opraveny byly omítky v suterénu, kde jsou
skladovány brambory a další suroviny
pro jídelnu. Menší opravy omítek byly
provedeny ve vstupním prostoru pavilonu
mateřské školy, kde byla zároveň odstraněna
porucha na rozvodu topení.
V loňském roce byla kompletně zrekonstruována podlaha v tělocvičně. Letos jsme
nechali parkety znovu vyčistit a ošetřit
speciálním přípravkem, který prodlužuje
dobrý stav podlahy. Novým nátěrem byla
opatřena nevzhledná šedá fasáda opěrné zdi
před školou pod místní komunikací a nový
asfaltový povrch dostal příjezd k rodinnému centru a kotelně. Škola má podánu
žádost o dataci na modernizaci odborných
učeben, včetně nových podlah a vybavení
nábytkem. Jak dalece bude žádost úspěšná,
se dozvíme na podzim letošního roku.

V LÉTĚ POMÁHAJÍ BRIGÁDNÍCI

Běžná údržba obce, jako je nekonečné
sekání travnatých ploch, čištění dešťové
kanalizace, údržba chodníků, nátěry zábradlí
a laviček, apod., se nám i letošní sezonu daří
zajišťovat také díky brigádníkům. Povětšinou
se jedná o studenty s vazbou na naší obec a
podle toho také jejich práce vypadá. Jsme
rádi, že je na tyto „pracanty“ spolehnutí a
společně se zaměstnanci obce odvádí velmi
dobrou práci.
Martin Kůrka
Chocerady
Chocerady
Chocerady
Vlkovec
Růženín
Horní Samechov
Komorní Hrádek
Vestec

u hřbitova
u zrcadel
u špejcharu
u Žraloka
u vrátnice skláren
na návsi
před has. zbrojnicí

dy, ropné látky, foto chemikálie, pesticidy, spotřební chemikálie, detergenty a
odmašťovače, baterie, akumulátory, pneumatiky z osobních vozů, televizory, lednice, zářivky, olejové filtry a zbytky a obaly
těchto nebezpečných látek.
Občané musí nebezpečný odpad
odevzdat pracovníkům svozové firmy
osobně!!! Není přípustné odkládat
nebezpečný odpad na svozové místo v
nepřítomnosti svozového kontejneru!!!
Obec Chocerady
u

ZPRÁVY Z OBCE

pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Choceradský zpravodaj

Agentura profesního rozvoje a podpory aktivit
Ministerstvo obrany ČR

pořádá
životní
jubilea
dne 9.Významná
září 2017
od 10
do 17 hodin ve státním
zámku
Se souhlasem jubilantů uvádíme významná životní výročí
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
našich spoluobčanů

Agentura profesního rozvoje
Komorní Hrádek
Komorní
Hrádek obrany ČR
Ministerstvo
srpen 2017
Randa Jaromír, Chocerady, 75 let
Štoll Karel, Chocerady, 70 let
V PRŮBĚHU DNE NA VÁS ČEKAJÍ:
Havlíčková Jana, Chocerady, 75 let
• komentované
prohlídky
zámkuChocerady, 65 let
Zajícová
Helena,
Kopřivová
Helena,
Chocerady,
80Ondráš
let
• vystoupení Vojenského uměleckého
souboru

• ukázky vojenské výzbroje a techniky elitních útvarů AČR

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní

• přelet letounů JAS-39 Gripen
spokojenosti
npor. Lukáše Kvapila
• sportovní lukostřelba
• dětský koutek, skákací hrad

Z A H R A D A Č E C H L I TO M Ě Ř I C E

• vojenský guláš z polní kuchyně

Obec
Chocerady
pořádá
v úterý
2017pouze
zájezd
pro seniory
Bezplatné
parkování na vyhrazeném
parkovišti.
Vstup 19.
se psy 9.
do areálu
do venkovních
prostor na vodítku.
na ZAHRADU ČECH do Litoměřic. Odjezd autobusu z autobusové zastávky v Choceradech v 7.00 hodin. Předpokládaný
odjezd z Litoměřic v 15.00. Obec Chocerady zajistí hromadný
nákup vstupenek v předprodeji za výhodnější cenu:
Vstupné		Na místě		V předprodeji
Dospělí		135,-			90,Důchodci, ZTP a TP 100,-			
70,Držitelé ZTP/P
zdarma
Závazně přihlášení účastníci uhradí platbu za vstupné do pondělí 18. 9. 2017 do pokladny OÚ. Z technických důvodů nebude
vstupné vybíráno v autobuse. Dopravu autobusem hradí obec
Chocerady.

Sluníčko se opět otevře v pondělí 4. září
a herna bude otevřena od pondělí do čtvrtka od 9 do 12 hodin. Poplatky zůstávají
stejné.
Těšit se můžete na pravidelné cvičení
od října a to v pondělí od 16 do 17 hodin. Cvičení probíhá ve školní tělocvičně
a je vhodné už i pro děti od 2 let (a pokud
máte ještě jedno mladší dítko, můžete ho
vzít s sebou do tělocvičny). Je nutné nosit přezůvky pro děti i dospělé. Cvičení
probíhá pod záštitou Sokola a poplatek
je 350 Kč za dítě na kalendářní rok, nebo
jednorázově 20 Kč za dítě a hodinu - splatné vždy na začátku hodiny. Začínáme
v pondělí 2. října 2017. Můžete se přijít
nezávazně podívat na kteroukoliv hodinu.
Info: Kamelská Martina - mobil 728
467 652.
Od úterý 19. 9. 2017 začnou Zpívánky
pro děti ve věku 1-4 let. Podle věku a počtu
přihlášených se děti rozdělí do 2 skupin, v
časovém rozmezí od 9 do 11 hodin. Cena
kurzu je 1400 Kč za pololetí. Přihlášky
u

V PRŮBĚHU DNE NA VÁS ČEKAJÍ:

pořádá

• komentované prohlídky zámku

• vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš

• ukázky vojenské výzbroje a techniky elitních útvarů AČR
• přelet letounů JAS-39 Gripen

DEN OTEVŘENÝ
• ASC Dukla – prezentace a autogramiáda reprezentanta
npor. Lukáše Kvapila

• sportovní lukostřelba

• dětský koutek, skákací hrad

• vojenský guláš z polní kuchyně

Bezplatné parkování na vyhrazeném parkovišti. Vstup se psy do areálu pouze do venkovních prostor na vodítku.

• ASC Dukla – prezentace
autogramiáda
reprezentanta
Obecnía úřad
Chocerady

ZPRÁVY ZE SLUNÍČKA

dne 9. září 2017 od 10 do 17 hodin ve státním zámku

dne 9. září 2017 od 10 do 17 hodin ve

Komorní Hrádek
V PRŮBĚHU DNE NA VÁS ČEKAJÍ:

© Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2017

• komentované prohlídky zámku
• vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš
• ukázky vojenské výzbroje a techniky elitních útvarů AČR
• přelet letounů JAS-39 Gripen
• ASC Dukla – prezentace a autogramiáda reprezentanta
npor. Lukáše Kvapila
• sportovní lukostřelba
• dětský koutek, skákací hrad
• vojenský guláš z polní kuchyně
Bezplatné parkování na vyhrazeném parkovišti. Vstup se psy do areálu pouze do venkovních prostor na vodítku.

Mgr. Zuzana Nyklová (email: zuzana.nyklova@seznam.cz), případně Martina Kamelská mobil viz výše.
Ve středu budeme tvořit od 10 hodin,
ale herna je přístupná i pro netvořící děti
a maminky. Vhodné pro děti od 2 let
možno i mladší.
Vítané jsou maminky i s miminky (kromě úterý, kdy probíhají zpívánky od 9-11,
můžete přijít kdykoliv).
Těší se na vás

© Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2017

Martina Kamelská

ZVEME DO KNIHOVNY
Milí přátelé, srdečně zveme na první
z řady podzimních a zimních akcí knihovny – KURZ PRVNÍ POMOCI s MUDr.
Gabrielou Andonovou s podtitulem “První
pomoc krok za krokem, aneb ty to zvládneš“. Akce proběhne v sobotu 21. října od
17 hodin. Doporučujeme všem, kteří si
chtějí vědět rady v krizové situaci.
Skončil prázdninový provoz knihovny,
od září máme opět otevřeno tři dny v týd-

KNIŽNÍ NOVINKY
Simon Mawer – Skleněný pokoj
Ingvar Ambjornsen – Elling: Pokrevní
bratři
Jussi Adler Olsen – Složka 64
Nicolas Sparks – Milý Johne
Marcia Davenport – Údolí rozhodnutí
Bianca Bellová – Jezero
Anna Bolavá – Ke dnu
Marcela Mlynářová – V padesáti na
začátku
Táňa Keleová - Vasilková – Manželky
Michaela Klevisová – Kroky vraha
František Niedl – Ve službách
mocných
František Kotleta – Poločas rozpadu
nu – v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Přijďte
nás navštívit a vybrat si některou z novinek,
těšíme se na vás.
Lucie Vrtalová



Choceradský zpravodaj

Poprvé v roce 1919 a pak ještě třikrát
uskutečnili naši sokolští předkové tzv.
předsletový Rozestavný běh. Běžci z žup
nesli do Prahy pozdravy a poselství radosti,
že zase bude slet.
I v obnoveném Sokole proběhly republikou dvě podobné štafety – v letech
2005 a 2011. Té poslední se zúčastnili i
členové naší jednoty. Po 15 trasách s celkovou délkou přes 4 000 km se pohybovalo
několik tisíc kurýrů, na 166 místech se
konaly nejrůznější doprovodné programy
pro veřejnost, Sokol ukázal světu i sobě
navzájem, že žije a něco dokáže!
Chystaná Sletová štafeta 2017 bude mít
stejný úkol, obohacený o připomínku 100.

narozenin naší republiky. Zároveň symbolicky
odstartuje nácvik skladeb
a celý sletový rok 2017–
2018.
Na akci se chystají
všechny župy, přes 350 jednot, k hlavním
trasám míří desítky župních přípojek.
V pátek 22. 9 2017 odpoledne vyrazí kurýři
z nejvzdálenějších míst v republice, ze Slovenska dokonce již ve čtvrtek 21. 9. 2017.
Postupně budou přibírat stuhy v sídlech
žup a postupovat ku Praze, kde bude
v neděli 24. 9. 2017 v 18 hodin u Tyršova
domu slavnostní zakončení.
A jak to bude vypadat u nás v Choceradech?
I my letos vyšleme své kurýry - cyklisty,
kteří povezou své poselství do Říčan. A byli
bychom moc rádi, kdyby nás na začátku
naší trasy od sokolovny doprovodili pěší

A M F O R A 10 . 9 . - J A K F OT B A L P O M Á H Á
10. září se uskuteční na našem choceradském hřišti benefiční utkání mezi nejznámějším týmem celebrit, AMFOROU a
firemním týmem PRO-DOMA. Jsme rádi,
že si firma PRO-DOMA vybrala pro sehrání svého zápasu s Amforou právě hřiště SK
Chocerady. Není to pro nás jen pocta, ale
také veliká pomoc při zajištění klubu
a největší příležitost za posledních
několik let, postarat se také o klubový majetek.
Podmínkou pro pronájem areálu
a uskutečnění zápasu tohoto formátu
byl totiž požadavek na rekonstrukci
areálu fotbalového hřiště podle požadavků pořadatele, firmy PRO-DOMA, s tím, že se bude významně podílet na nákladech na požadovanou
rekonstrukci. Tedy, že zdarma dodá
veškerý potřebný stavební i další
materiál, pro rekonstrukci nezbytný.
Po několika obhlídkách jak ze strany
pořadatele, tak manažera Amfory,
byl vyčíslen předběžný rozpočet jen na
materiál ve výši minimálně 150.000 Kč.
Rekonstrukci takovéhoto rozměru a s takovými náklady by si nemohl SK Chocerady
v žádném případě v nejbližší době z vlastních prostředků dovolit realizovat. A celý
areál už, přiznejme si to, investici nezbytně
potřeboval. Téměř všechny finanční náklady na rekonstrukci (stavební a další materiál) jsou tedy pokryty „sponzorsky“ firmou
PRO-DOMA a zbývá již jen ta část neméně
důležitá – lidská práce.
Již několik týdnů probíhají pravidelné brigády v termínech středa – sobota a



veškeré práce jsou prováděny a realizovány brigádně. Do brigád se aktivně zapojují lidé napříč členskou základnou – dětmi
a mládeží počínaje, ženy, hráči, fanoušci.
Samozřejmě, že každá ruka navíc se bude
i v nejbližších dnech hodit a rádi uvítáme
každého, kdo by chtěl ještě pomoci.

A co se již podařilo? Už z dálky je vidět
zcela nová fasáda na kabinách a hlavní tribuně, stejně jako na starých kabinách. Probíhají úpravy okolí hřiště, nátěry zábradlí,
opravy betonových ploch tribuny a sedaček. Výměna záchytných sítí za brankami,
jejichž nosné sloupy se již blížily k hranici
své životnosti a bezpečnosti. Dále se budou
realizovat také rekonstrukce vnitřních prostor – šaten, sprch a zázemí a nové nátěry
oken a lavic na tribuně.
Věříme, že za pomoci členů, účastnících se brigád, stihneme vše do termínu
tak, aby byl nejen spokojen pořadatel a in-

kurýři – ať už přátelé Sokola, sportovci a
cvičitelé, děti a jejich rodiče, nebo prostě
jen sousedi, zkrátka každý, kdo bude mít
chuť se této akce zúčastnit a naši cestu
podpořit. Tímto vás tedy všechny zveme,
nenechte si tuto nevšední akci ujít, přijďte a buďte při tom!
Sraz všech zúčastněných bude v neděli
24. 9. 2017 v 10,00 před sokolovnou,
samotná štafeta odstartuje v 10,30 hodin. Nejprve se vydáme do Pyšel, kde se
k nám přidají další kurýři z místního Sokola a společně pojedeme do Říčan. Tam
štafetu předáme dál směrem do Prahy.
V Říčanech členové naší jednoty v rámci
kulturního programu pro veřejnost zatančí
Českou besedu. Pokud byste se i vy chtěli
přijet podívat až do Říčan na sokolské
hřiště nebo si tam s námi besedu zatančit,
jste všichni vítáni.
					
			 Ivana Černá
vestor celé akce – firma PRO-DOMA, ale
především všichni fanoušci, návštěvníci,
hráči, členové SK a příznivci, kterým bude
rekonstruovaný areál sloužit pro další
dlouhá léta.
Snažili jsme se tuto mimořádnou příležitost využít na maximum a doufáme,
že ji všichni společně oceníme, ať již při
utkání AMFORY s PRO-DOMOU, ale
hlavně v běžném provozu klubu –
trénincích, mistrovských zápasech
a dalších akcích, které jsou v areálu
pořádány.
Pokud se chcete osobně podívat
na hvězdy showbyznysu, běhající po
choceradském trávníku a podávající jistě nezapomenutelné sportovní
výkony, nezapomeňte si koupit vstupenky s předstihem. Z kapacitních
důvodů (pořadatel akce si vyhradil,
z pochopitelných a oprávněných důvodů část tribuny a zázemí čistě pro
své osobní potřeby) je jejich počet
limitován na 300 kusů a k zakoupení
jsou ve Večerce u Bürgelů.
Cena vstupenky je symbolických 50 Kč
a v rámci vstupenky je pro vás připraveno
také občerstvení zdarma (0,5l nápoj – točená malinovka, nebo Velkopopovický Kozel
+ telecí párek na grilu, nebo zapékané palačinky) a sleva 10% na nákup zboží v prodejnách PRO-DOMA. Vstupenky jsou
navíc slosovatelné, a můžete tak vyhrát i
některou ze zajímavých cen, např. grilovací
sadu, aku vrtačku, sadu šroubováků a jako
hlavní cenu nářadí v hodnotě 5000,-Kč.
Za SK Chocerady
Milan Kocábek, předseda
u

S L E TOV Á
Š TA F E TA
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K A R ATE M ASADA
C HOC ER ADY

Připravujeme se na novou sportovní
sezónu. Letní CAMP 2017 zahájí společnou přípravu sportovců našeho klubu z
oddílů v Praze a ze sportovních kroužků
v Choceradech. Program již 2. ročníku
denního soustředění je ve třech posledních
dnech prázdnin zaměřený na všestranný
pohybový rozvoj dětí, tedy na atletiku,
míčové hry, sebeobranu a karate. Školáci
si po prázdninách lépe opět přivyknou na
pravidelný režim nového školního roku.
Zájemců o naše denní soustředění je letos o
30% více než loni. Setkání dětí z Chocerad
a z Prahy je přínosem pro jejich motivaci a
soutěživost. Každý den proběhne jeden desetiboj o krásné ceny i medaile. Každý den
vybojujeme jedno utkání Chocerady – Spořilov. Děti budou rozděleny do několika vě-

kových skupin, které povedou kvalifikovaní
trenéři. Všichni účastníci získají klubové
tričko a upomínkový náramek.
V září se pak v tělocvičně ZŠ Chocerady
a v ZŠ Jižní IV Spořilov opět sejdeme v našem kolektivu a rádi přivítáme i nové zájemce o sport. V tělocvičně ZŠ Chocerady každé

pondělí po vyučování trénujeme karate a sebeobranu pro 1. a 2. stupeň, ve středu basketbal pro 2. stupeň a v pátek mini basketbal pro
1. stupeň a basketbal pro 2. stupeň. Hodně
dětí v klubu, více radosti ze sportu a méně
starostí rodičů. 		
Trenér Viktor Vejvoda

T E R ÉNNÍ M OTORKY
V L E SE

problém, že nás vidí, a velkou rychlostí se
řítili dál tak, že skokem se dostali na cestu,
do místa, kam nevidí. Asi o půl hodiny tam
projížděli na pozemek Lesa psích duší myslivci. Jak málo stačilo, a měli motorkáře v
předním skle. O kus dál jezdce vyhodili z
pole sekající zemědělci. Projeli za hrozného

hřmotu několikrát lesem a drze se rozhodli
opět projet Lesem psích duší. Když první
viděl, že ho natáčím na video, otočil se a asi
všichni odjeli rychle z lesa (odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=CBy0AUeh1Ew&feature=youtu.be).
Nevím, jestli si uvědomují, kolik zvířat
vyděsí a kolik zabijí svým neuváženým jednáním, a je mi to moc líto. Zároveň by si
měli uvědomit, že oni sami riskují například srážku s divokým prasetem, daňkem,
srnou, nebo jelení laní, která se tu v posledních měsících objevuje. Škoda, že je doma
nenaučili přírody si vážit, ještě ji budou potřebovat další generace. Tentokrát to stálo
život několik malých motáčků, kdo bude na
řadě příště? Jezdci, zamyslete se, co přírodě
děláte.
Eva Slivanská

ZE ŽIVOTA FARNOSTI

a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a
skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu?“
Odpověděli: „Ano.“ A on jim řekl: „Proto
každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář,
který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové
i staré.“
Pro někoho je pokladem nové auto, pro
jiného nový počítač, tablet, mobil a jiné věci
tohoto světa, které si s sebou do nebe nevezmeme. 29. července letošního roku jsem v
choceradském kostele udílel svatý křest miminu. Viděl jsem, jak maminka drží miminko v náručí a že vlastně to dítě je pro ni veliký
poklad. A při tom křtu dostává neviditelné
dary, do duše třeba dar víry. Víra je poklad.
Pak, když dítě povyroste, jede na nějaký tábor a s ostatními dětmi hledají poklad. Tím
pokladem jsou nějaké malichernosti, třeba

nějaký papírek, nějaká maličkost. Je potřeba,
aby rodiče vedli své děti k hledání vyšších
hodnot, vyšších pokladů. V hrusickém
kostele při dětské mši svaté jsem říkal, že
největším pokladem může být pro nás Ježíš Kristus. Ale ten je daleko. Nebo je někde
blízko? A děti odpověděly: „V kostele ve svatostánku.” A k němu nás vede Panna Maria.
Vlastně je to hezký obrázek, kde drží v náručí malého Ježíška. Tak to může být obraz
toho správného pokladu.
Kéž vyprošujeme i těm, kdo víru ještě
nemají, aby tento poklad nalezli. Aby třeba
v tomto školním roce některé děti byly pokřtěné, případně se připravily na 1. svaté přijímání i s pomocí Panny Marie.

Poslední dobou se zde opět rozmáhá nešvar, jízda na terénních motorkách lesem,
potokem, polem. Není nic horšího, když
jdete spořádaně po lesní cestě a najednou
vás míjí několik velkou rychlostí se řítících
jezdců. Popisovala mi zážitek maminka s
kočárkem, jak neměla kam uskočit a málem skončila v potoce. Je to nezodpovědné
a ohrožující chování, ale vše má ještě jedno
úskalí.
V sobotu neustále jezdili tři motorkáři
v okolí Lesa psích duší, když tu najednou
jím projeli a co to dalo. Do vzduchu se
vznesli motáci pilichové, kteří hnízdí jako
jediní dravci na zemi. O tahle mláďata se
už bohužel nepostarají. Jezdci vůbec neměli

O POKLADU (Mt 13,44-52)
Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné
pokladu ukrytému v poli.
Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním
jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí.
Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když
najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá
všechno, co má, a koupí ji. Dále je nebeské
království podobné síti, která se spustí do
moře a zahrne všechno možné. Když je plná,
(rybáři) ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je
dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku:
Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých
u

P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické farnosti
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Žralokovy necky se letos konaly podvacáté, což je jistě jubileum úctyhodné. Po celá léta je
jejich hlavním organizátorem Jaroslav Mlčoušek. S ním jsme si povídali o historii i současnosti této vděčné letní akce.
Jak vznikl nápad uskutečnit tuto soutěž a
kdo byl u jejího zrodu?
Nápad vznikl nenápadně v roce 1998
ve vlkovecké hospůdce, nazývané Krčma
U žraloka, a u zrodu myšlenky stál tehdejší
majitel zrenovovaného
objektu Aleš Horák, Jan
Krejcárek st. a já, jakožto provozovatel. Místem,
kde se akce měla konat,
byla samozřejmě řeka s
přlehlým pláckem - přístavištěm. Do té doby se
zde konaly na louce za
ním motorkářské závody.
Vzpmínáš na první ročník?
Ovšem, vše bylo tehdy spontánní a legrační,
tomu odpovídala i první
plavidla, soutěžilo se, kdo doplave nejdále
po proudu, přičemž konec „závodiště“ byl
původně u choceradského Ostende. Nevyhrál jenom nejrychlejší, vyhrál ten, kdo vůbec dojel či lépe řečeno doplaval...

A jaká byla ta první plavidla?
Samozřejmě nechyběly pravé necky –
odtud myšlenka a název, ale mezi prvními
originálními a spíše kuriozními plavidly se
objevily např. železný kontejner „s kozou“
na přídi, plechová vana, ale také třeba kadibudka anebo dokonce rakev, naštěstí bez
nebožtíka. Je samozřejmé, že nápadů bylo
po ta léta nepřeberně, pluly různě upravené

kanoe, pramice, či loďky s pet-láhvemi, plul
i gauč s nebesy, dětský bazén, plachetnice
různých provedení, stejně jako šlapadla s
různými pohony, nescházelo ani suchozemské kolo anebo i vánočka z polystyrénu.

Jaký byl rekord v počtu plavidel?
Nevím přesně, ve kterém ročníku to
bylo, ale bylo to někdy na počátku, kdy se
zúčastnilo 14 plavidel.
A co doprovodný program?
Co se týká moderování, v tom účinkovali, dá se říct, víceméně či spíš výhradně
Krejcárkové, otec a syn. V počátečních ročnících Jan Krejcárek st. a v těch mladších
Jan Krejcárek ml. O hudební doprovod se
živě postarali postupně Jan Beránek z Ondřejova, Aleš Vojslavský nebo Štěpán Kojan.
Po několik posledních let využíváme reprodukovanou hudbu, kterou obstarává diskžokej František Kuliš ml. a patří mu za to
veliký dík. Neckyáda je i pro děti, takže od
prvních ročníků se snažíme připravit dětem ještě doprovodný program, např. skákání v pytlích nebo házení míčů do košů.
A také děti dostanou vždy zdarma nějakou
drobnost, třeba plyšovou hračku a něco
také z laskomin.
O zábavu dospělých je postaráno už samotnou soutěží, výherci obdrží jako trofej
pohár, tradiční tričko s logem soutěže a zdarma pivo či klobásu. Pro diváky je tu vždy
stánek s občerstvením, zprvu to byla stará
dřevěná budka, později kiosek se stoly pod
deštníky a nyní i s upraveným koupalištěm.
Asi zbytečná otázka, ale jakou roli hraje
počasí?
Stalo se několikrát, že počasí přálo
málo, a soutěž byla zasažena v důsledku



toho malým počtem účastníků, ale tuším
pouze jednou musela být neckyáda zrušena
a odsunuta o týden později.
Vzpomínáš si na nějakou dramatickou situaci?
Když odmyslím právě onu nepřízeň počasí, která provázela některé ročníky, vše
vždy proběhlo bez problémů. Vzpomínám
si na jednu spíše úsměvnou epizodu, když
Jan Krejcárek st. uplaval
celou trasu až k Ostende
a muselo se mu dostat
namáhavé pomoci se širokou asistencí z vody
ven.
Jak bys, Jardo, hodnotil
letošní ročník jubilejní
neckyády?
Letošní
neckyádě
přálo především skvělé
letní počasí. Tomu a myslím dobré propagaci i ze
strany obce odpovídal
počet soutěžních plavidel, bylo jich celkem 11
a byly hodně originální. Lidí přišlo také
hodně a domnívám se, že celé odpoledne a
nálada byly výborné.

Je nutné dodat, a možná si všichni všimli, že akce (vlkovecká) neckyáda už se nepořádá pod hlavičkou Krčmy U žraloka,
nýbrž pod hlavičkou Stánek U Ferdinanda,
který je hlavním organizátorem a sponzorem ve spolupráci s dobrovolníky (např.
letos plyšové hračky dodala organizace
Centrum Rozum Kostelec n/Černými lesy)
a Obecním úřadem Chocerady. Za to bych
rád všem poděkoval. Jmenovitě bych moc
rád poděkoval své manželce Evě a jejím stálým pomocnicím Mileně Žákové a Haně
Rybníčkové.
A co do budoucna? Máš/máte další plány s
pokračováním neckyády?
Samozřejmě bychom si přáli, aby se konaly i další ročníky, takže, sousedé, přemýšlejte, s čím připlujete příští rok
Stránku připravil

Ivo Kořínek
u
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Z HI STOR IE CHOCERADSKÉHO M L ÝN A
V jednom z loňských zpravodajů jsme
vám přinesli povídání se současným
majitelem choceradského mlýna, panem
Mandou, o novodobé historii této
zajímavé stavby. Tentokrát bychom
rádi připomněli historii starší, a to
jednak ze záznamů prvních kronikářů
obce, profesora Kamelského, Schūcka
a řídícího učitele školy Františka
Pobudy, a také z vyprávění pamětníků.
Obrátili jsme se s prosbou o vzpomínky
na dceru a syna choceradských
mlynářů Sýkory a Irana, paní Ludmilu
Iranovou a Miroslava Sýkoru.
Choceradský mlýn je nepřímo
zmiňován už v roce 1525, kdy víme,
že v Choceradech byl mlynář. Díky
zmíněné kronice také známe alespoň
několik posledních mlynářů, kteří v původně
panském mlýně působili. V 60. letech 19.
století mlýn vlastnil mlynář František Těšitel,
v roce 1869 byl mlýn prodán v dražbě a jeho
majitelem se stal Hartman, po něm následuje
ještě Antonín Schūller a od začátku 20. století
je mlýn spojen se jménem rodiny Vávrovy.
Přelom století byl díky ní rovněž zlomovým
okamžikem pro choceradský mlýn: „Roku
1901 byl majitelem Janem Vávrou, členem
činohry ND ze staré patricijské rodiny
pražských mlynářů mlýn nově postaven a
opatřen moderním zařízením válcovým na
pohon turbínou.“
Správci mlýna bývali stárkové a po první
světové válce jím byl Semrád a mlelo se
panské a pro sedláky. Panským se rozumí
až do pozemkové reformy v roce 1919 pro
velkostatek dvůr Obora, který měl i své
silo - špejchar, oboje patřící ke knížectví

začal i vyrábět elektřinu – už v roce 1921
byla elektřina zavedena do tehdy zcela
nově otevřené sokolovny, posléze (1925) do
sanatoria a do dvora Obora.

Choceradský mlýn, maloval Hilbert Vávra
Někdy v této době nastoupil poprvé
do choceradského mlýna jako „krajánek“
Bohumil Sýkora (nar. 1904). Pocházel z
mlynářské rodiny a vyučil se u mlynáře
Znamenáčka na mlýně ve Stanu na řece
Chrudimce. Shodou okolností z tohoto
mlynářského rodu přišel také první nájemce
Vávrova mlýna, Bedřich Znamenáček.
Ten v roce 1928 nabídl dodávku elektřiny
pro obec, a tak v témže roce se už svítilo
díky elektřině ze mlýna v převážné části
Chocerad na pravém břehu. Po velmi
předčasné smrti B. Znamenáčka v roce
1931 vedl mlýn Josef Znamenáček, ke
kterému nastoupil pak mlynář Eduard
Iran (nar. 1904). Ten přišel do
Chocerad přes Prahu z Tavíkovic
u Znojma. Znamenáček zřejmě
z dávné přízně k sobě povolal i
Sýkoru, měl tedy mlynáře dva, ale
dle paměti funkci stárka vykonával
v té době jistý Voral. Přes
protesty rodiny Vávrovy,
to již za Vávrova
syna Zdeňka, byly od
roku 1934 Chocerady
elektrifikovány ze sítě
elektráren v Kolíně.
Válečná léta byla
poznamenána častými kontrolami
ve mlýně, kterým se nevyhnuli
ani jeho zaměstnanci - mlynáři.
Existují výpovědi svědků, které
dokládají, v jak nelehké pozici
Stavení mlýna ještě s parní pilou
byli mlynáři, aby vyhověli
Komorní Hrádek (celé panství Kheven- přísným kontrolám množství dodaného
Hūller Metsch mělo ještě 6 dalších dvorů a a odevzdaného semletého obilí, čemuž se
vlastnilo do té doby 4.457 ha půdy, z toho nevyhnul dle záznamu ani Sýkora.
na zemědělskou půdu připadalo 1.315 ha; Po skončení druhé světové války, když
pro srovnání tj. téměř celý katastr dnešních Znamenáček mlýn a Chocerady opustil,
Chocerad včetně přidružených vesnic - dle aby se odstěhoval do pohraničí, si mlýn
Pobudy, Chocerady v minulosti). Mlýn pronajal Iran a stárkem mu byl Sýkora.
u

Pohnutá revoluční léta mu ale
nepřinesla klid a ani on se nevyhnul
pozdějším persekucím. V době znárodnění
mu byl mlýn svěřen ještě do správcovství,
ale tlak na něho vyvíjený vyústil v jeho
odchod. Mlelo se obchodní a selské,
po znárodnění a kolektivizaci ovšem
družstevní. Byla to doba, kdy na semletí
čekal dlouhý zástup povozů od mlýna
až ke křižovatce k léčebně. Do mlýna
byl dosazen v roce 1951 jako národní
správce František Beránek. Nadšení
z dob znárodnění vystihuje nejlépe
jeden z posledních záznamů o mlýnu
v choceradské kronice „Znárodněný
mlýn, který podle „výnosu“ bude sloužiti
v rukách státních širokému okruhu
spotřebitelů a přebytečnou elektrickou
energii bude dodávat do sítě“, opadlo
zde však brzy, Beránek skončil záhy a
mlýn, přestože jeho zařízení bylo generálně
v letech 1956/7 opraveno, spíš upadal. V
roce 1958 odešel, či spíš jak se říká dnes, byl
odejit, i Sýkora a na jeho místo byl dosazen
mlynář Simandl. Mlýn začleněný do n.
p. Středočeské mlýny a pekárny Praha,
později Mlýny a pekárny Kladno, posledně
Mlýny a těstárny Pardubice, se stal jenom
záložním, až nakonec přestal v roce 1961
mlít úplně. Čerčanský mlýn, též původně
Vávrův, tento osud nepostihl, mlelo se v
něm nadále. V roce 1960 byla znárodněna i
elektrárna mlýna, do té doby dodávající el.
energii už jen stavením mlýna.

Strojovna mlýna
Zajímavá
historie
choceradských
mlynářů se váže k domu čp. 12, kde žili po
sobě mlynáři Těšitel a Hartman. V tomto
domě žil o 100 let později také mlynářský
dělník Josef Kysela, který ve zdejším
mlýně přišel o předloktí ruky a který jako
starý veterán neúnavně vyprávěl každému
kolemjdoucímu tento příběh se spoustou
dalších. Měl jsem to štěstí, že jsem shodou
okolností prožil v tomto domě své dětství.
Dle historických záznamů a vyprávění
sestavil
Ivo Kořínek



Choceradský zpravodaj

C Y K LO Z Á VO D KO L E M
P O S Á Z AV Í
V sobotu 6. srpna startovala v Choceradech na návsi etapa
cyklistického závodu v rámci devátého ročníku Mistrovství
UAC v silničním závodě s dojezdem na hvězdárnu v Ondřejově.
Závod pořádal CYCLO FUN CLUB KLADNO. Jednalo se o
klasický závod na silničních kolech otevřený každému, kdo si
troufne.

Kroužky Česko-anglické školky FIALKA
LOGOPEDICKÉ HRÁTKY s Janou

úterý 16.00 - 16.45, cena  1 800,- Kč, 18 lekcí za 1. pololetí

HUDEBNÍ KROUŽEK s Kateřinou

středa 16.00 - 16.45, cena 1 800,- Kč, 18 lekcí za 1. pololetí

KROUŽEK MALOVÁNÍ A VÝTVARKY s Eli

čtvrtek 16.00 - 16.45, cena 2 000,- Kč, 18 lekcí za 1. pololetí

ZAMĚSTNÁNÍ VE STŘÍBRNÉ SKALICI

ZAMĚSTNÁNÍ U VWR
Jsme globálním distributorem laboratorního vybavení
Přijďte
doplnit náš silný tým!
s celosvětovým obratem přes 4,5 miliardy a právě teď
hledáme posily do našeho týmu v oborech:
Administrativní pozice:
• finance
• nákup
• logistika
• zákaznický servis

Pozice do výroby:
• operátor skladu
• operátor výroby (balení)
• kontrolor kvality
• supervizor výroby

ANGLIČTINA s Eli

čtvrtek 16.45 - 17.30, cena 1 800,- Kč, 18 lekcí za 1. pololetí
Kroužky (1.pololetí) začínají 19. září 2017
kontakt: Jana Lightburn tel. 775 614 778
www.fialka-chocerady.cz.

Máte chuť učit se nové věci? Pošlete nám Váš životopis na
prace.cz@vwr.com. Máme pro Vás práci, která Vás bude bavit!

Zašlete Váš životopis na e-mail: prace.cz@vwr.com

T A N E Č N Í PRO DOSPĚLÉ
(14.SEZÓNA)

SOKOLOVNA STRANČICE
S1:
S2:
S3:
S5:

Začátečníci
Mírně pokročilí
Středně pokročilí
Speciál

15:50
17:00
18:45
20:35

-

16:50
18:35
20:25
22:15

Kurzy začínají v neděli 1.10.2017
tel: 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz, www.tanecni.net
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