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S L U N Í Č KO J E T U U Ž D E S E T L E T
Rodinné centrum Sluníčko letos v květnu oslavilo 10 let svého fungování. Zatímco
místo se změnilo – možná si vzpomenete
na jeho začátky ve spojovacím pavilonu ZŠ
a MŠ – osoba, která Sluníčku od začátku
dává svou energii,
nápady, svou duši,
je stále tatáž. Choceradské
rodinné centrum mělo
vskutku štěstí, že
jeho pracovnicí a
„nejhodnější
tetou“ se stala právě
Martina Kamelská
se svou srdečnou
povahou a vlídným
pochopením pro
všechny.
Její zásluhou je
krásná
přátelská
atmosféra, kde rodiče s malými dětmi najdou kamarády, radu i pomoc
v nouzi. A nejen to,
Martina organizuje pro rodiče a děti
různé pravidelné i
jednorázové akce:
cvičení, výtvarku,
vánoční a velikonoční výstavy, bazárky oblečení … a
zpětně právě díky
Sluníčku se spousta lidí zapojila do
obecního dění a
pomáhá třeba při
pořádání akcí pro
veřejnost.
Marti, moc děkujeme a přejeme
do dalších let hodně pohody a úsměvů, hodně maminek a
dětí a ať stále hýříš tak skvělými nápady
jako doposud.
Od doby, co se v malém bílém domku
dělí Sluníčko o prostor s obecní knihovnou, sídlí tu ještě další „slunečné duše“. Je
vždycky hodně znát, když někdo dělá svou

práci rád a přemýšlí o ní. A to je přesně
vidět na práci naší knihovnice Lucie Vrtalové. Nejenže s velkou ochotou vychází
vstříc přáním čtenářů, ale také knihovnu
jako společenský prostor obohacuje mnoha svými nápady.
Ať už je to její spolupráce se školou
a školní družinou,
práce s dětmi v čtenářských klubech,
pořádání besed se
zajímavými lidmi,
spolupráce s výtvarkou ZUŠ – na všem
je vidět zájem o věc
a snaha pracovat
s lidmi a pro lidi co
nejlépe…
Velkou
pomocí při realizaci
mnoha těchto záměrů je i práce Jiřiny
Hanové, která je tím
„mravenečkem“ a
pomáhá ve spoustě
drobností plnit nápady Lucky. Nyní
je velkou zásluhou
Jiřinky úspěšné dokončení 1. semestru
univerzity třetího
věku, který zorganizovala pro seniory
naší obce.
Pro
všechny
„sluníčkové duše“
je společné jedno –
ač jejich práce není
tolik vidět na první
pohled jako třeba
opravená
silnice
nebo nová lampa,
přinášejí obci velká
pozitiva.
Lucko a Jiřinko, moc děkujeme za vše,
co pro všechny malé a velké čtenáře, ale i
pro další občany obce připravujete, přejeme hodně dalších skvělých nápadů na
akce i přednášky, hodně nových čtenářů a
úsměvů na všech Vašich akcích.
Eva Bubnová, starostka obce

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
ČERVENEC - SRPEN

Letní kino

Pořádá SK Chocerady
v sobotu 6. července od 21.30 hodin
na fotbalovém hřišti
Promítá se film Bohemian Rhapsody

Žralokovy necky

Tradiční soutěž originálních plavidel
pořádá Stánek u Ferdinanda
v sobotu 10. srpna
Přihlašování plavidel od 14 hodin,
v 15 hodin start

Choceradská pouť

Lunapark Beckovi na hřišti u školy
ve dnech 16. až 18. srpna
Pouťová taneční zábava
17. srpna od 19 hodin na hřišti

Letní denní tábor pro děti
ve dnech 19. – 23. srpna
Více na webu TJ Sokol Chocerady

Pochod přes tři mosty

Pořádá SK Chocerady
v sobotu 24. srpna
Start v 10 hodin na fotbalovém hřišti

Hasičský den pro děti

Pořádají samechovští hasiči
v sobotu 24. srpna od 14 hodin
na louce v Samechově
Pro děti budou připraveny hry, soutěže, ukázky hasičské techniky
Taneční zábava pod širým nebem

Letní kino

Pořádá SK Chocerady
v sobotu 24. srpna od 20.30 hodin
na fotbalovém hřišti
Promítá se film Ženy v běhu

Den otevřených dveří
na zámku Komorní Hrádek
v sobotu 7. září od 10 hodin

Choceradský zpravodaj

Školu budou vytápět tepelná čerpadla

Již v jednom z minulých čísel jsme
vás informovali, že jsme obdrželi dotaci
na změnu topného systému v základní
a mateřské škole, tj. na tepelná čerpadla
a současně i na výměnu radiátorů v celé
budově. Jsme velice rádi, že už nám
nebude „čoudit“ z komína na budově,
ale bohužel na úplné finále si musíme
počkat ještě rok.
Vzhledem k tomu, že zhotovitel,
který vyhrál výběrové řízení na realizaci, nám nyní sdělil, že je v budově školy příkon pro tepelná čerpadla
nedostatečný, musíme postup prací
trochu změnit. Společnost ČEZ nám
nové přípojné místo bude realizovat
až v příštím roce, a proto jsme se rozhodli, že o prázdninách vyměníme
v budově všechny radiátory a likvidace kotelny bude provedena až v květnu
příštího roku, včetně napojení tepelných
čerpadel.

Získali jsme dotaci pro zdravotní středisko

Další dobrá zpráva pro obec přišla nyní
v květnu, podařilo se nám získat dotaci i na
výměnu topného systému ve zdravotním
středisku, též včetně výměny radiátorů. V
objektu zdravotního střediska je dlouhodobě problém s vytápěním. Některé
prostory nejsou ještě stále plně využity
a provoz v dalších místnostech je omezený, vytápění je tudíž nepravidelné,
nevyužité místnosti se nevytápějí nebo
jen temperují. V zimě je pak problém s
vytopením chodby a zádveří, kde žádné radiátory nejsou. Škola a středisko
jsou jediné dvě velké budovy, které
obec vlastní pro veřejné využití a jsme
rádi, že budou již vytápěny moderní
technologií a ekologicky.

Na návsi přibyl nový chodník a
parkoviště

V minulých letech jsme se snažili
postupně upravovat veřejné prostranství
ve středu obce a před kostelem. Představu,
jak by měla být náves upravena, jsme měli.
Ta se postupně realizovala a nyní v letošním roce se podařilo vybudování chodníku od kostela k cukrárně a Květince a současně i úprava plochy na zastavení vozidel
před těmito provozovnami.
Nesmíme zapomenout ještě na prostranství před bývalou Musilovou vilou
proti obchodu Vietnamců, doufáme, že i
zde se nám v příštím období podaří plochu upravit a stanovit pravidla parkování.



Chodník směr Ondřejov

Zajištění bezpečnosti v obci je jednou
z našich priorit, aktuálně se bude dále řešit
situace na komunikaci 113/II v lokalitě U
křížku. Bezpečnostní opatření, která byla
možná a odsouhlasená Policií ČR, se již
provedla. A je nutné nyní ještě pokračovat
v budování chodníku - od ulice U křížku

Nový chodník a parkoviště na návsi
směrem k výjezdu na Ondřejov. Do konce
června by měl být hotov projekt na pokračování chodníku a rekonstrukci dešťové
kanalizace v této lokalitě. Po výběrovém
řízení na zhotovitele stavby je předpoklad,
že bychom v měsících srpen – říjen stavbu
realizovali.
Jedním z nebezpečných úseků je také
chodník od prodejny Vietnamců k „ruské
vile“, který chceme na konci června opra-

Nový vodojem v Oboře
vit. Jsou zde místy vylámané nízké obrubníky, propadlý asfaltový povrch, a proto
dost často na tento chodník najíždějí auta.
Myslím, že nikomu nemusíme vysvětlovat
v současné době, jak je tato komunikace
v souvislosti s opravou dálnice D1 vytížena,
tudíž se snažíme zajistit bezpečnost chodců.
Dále bychom vás rádi informovali o ne
příliš dobré zprávě, která se týká průjezdu
tranzitní nákladní dopravy naší obcí. Bohužel Městský úřad Benešov naši žádost o
stanovení dopravního značení omezujícího
průjezd od dálnice D1 do naší obce zatím

zamítl, protože není ještě povolena I. etapa
(Ondřejov – Svojetice - Mukařov) Městským úřadem Říčany. V jednání jsme stále
se starosty okolních obcí, snažíme se o společné jednání obou dotčených městských
úřadů a budeme se snažit v této záležitosti
dále pokračovat a situaci řešit.

Stavba ČEZ v Samechově a veřejné
osvětlení

Jednou velkou akcí, která začala v polovině měsíce června nejdříve
v dolním Samechově a následně bude
pokračovat cca od začátku července
v horním Samechově, je kabelizace nn.
Budou zde odstraněny sloupy ČEZu
a „nástřešáky“ z domů a umístěn kabel nn do země. Obec se domluvila se
společností Com-Pakt Energy, která
vyhrála výběrové řízení u společnosti
ČEZ, aby co nejdříve provedla výkopy
u hlavní silnice ze Samechova do Růženína, neboť se zde bude na přelomu
června a července pokračovat s pokládkou
nové silnice, která skončila v loňském roce
mezi horním a dolním Samechovem. Nová
silnice by měla končit za budovou skláren
v Růženíně (není ještě upřesněno SÚS Benešov).
Druhým krokem bude tedy stejná kabelizace v horním Samechově s tím rozdílem,
že zde musí proběhnout ve stejném výkopu
i pokládka kabelu nového veřejného
osvětlení. Projekt na veřejné osvětlení
byl obcí zadán ke zpracování v loňském
roce a letos po předání projektu v květnu provedeno výběrové řízení na realizaci, kdy nejvýhodnější nabídku podal
René Burcev Elektro-práce. Všechny
akce, tj. kabelizace nn, veřejné osvětlení a pokládka nové silnice velmi zatíží
občany a chataře v Samechově, kterým
na společné schůzce se zhotovitelem
a obcí byly sděleny veškeré dostupné
informace. Tímto všem děkujeme za
vstřícnost, trpělivost a pochopení při
realizaci těchto staveb.

Modernizujeme veřejné osvětlení

K veřejnému osvětlení se ještě vrátíme v malé poznámce – obecný trend je
v mnoha obcích měnit stará svítidla (sodíkové výbojky) za ekologické i ekonomicky
výhodné - ledkové. I v Samechově bude
již toto nové osvětlení s tím, že postupně
budeme svítidla měnit ve všech částech
obce - ukázka je nyní v ulici k nové ČOV
v Choceradech. Vzhledem k tomu, že počet svítidel je po celém katastru obce velmi
vysoký a nová ledková svítidla finančně náročnější, bude se realizace provádět postupně několik let.
u

ZPRÁVY Z OBCE
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Pokračuje stavba vodojemů

V současné době pokračují práce dle
stanoveného harmonogramu – stavební
část už je z 80% hotová, nyní se montují
technologie ve vodojemech a v čerpací stanici u mostu, což je náročný a velmi odborný proces. Vzhledem k dobré spolupráci se
současným provozovatelem vodovodního
řadu VHS Benešov práce pokračují bez
jakýchkoliv zásadních problémů. Dále je
prováděna sanace starých vodojemů jak
v Oboře, tak i na Komorním Hrádku, což je
po tak dlouhém provozu stávajících vodojemů velmi důležité.

Komorní Hrádek – likvidace skládky

Zhruba od roku 2012 jsme postupně
řešili zlegalizování využívaných obecních
pozemků na sídlišti na Komorním Hrádku
a současně odstranění největších nepořádků v prostoru mezi sídlištěm a bělčickou
cestou. Tato lokalita byla skutečně ostudou
naší obce a stále tu ještě „straší“ dost zbytků z rozpadlých kůlniček a různého odpadu. V letních měsících proto nyní proběhne s pomocí brigádníků konečná likvidace
všech těchto skládek.
Eva Bubnová, starostka obce

S VO Z O D PA D U N E B O S K L Á D K A ?
Na konci dubna proběhl v naší obci svoz
velkoobjemového odpadu. Tento svoz by
v principu měl sloužit k tomu, aby se lidé
mohli jednoduše zbavit starých nepotřebných věcí, jako třeba rozbitá židle, starý koberec apod.
V pondělí ráno se ale pracovníkům
obce naskytl opravdu smutný pohled
na výsledek víkendového snažení
některých občanů. Situace je rok od
roku horší, přestože počet kontejnerů
byl navýšen – letos 10 kontejnerů.
Mělo by být samozřejmé, že potřebujeme-li se zbavit většího množství věcí,
objednáme si vlastní odvoz, a také že
pokud je kontejner naplněn, prostě nemůžeme v tu chvíli již odpad vyhodit.
Pro některé spoluobčany to ale asi samozřejmé není – jak jinak si vysvětlit

skládky kolem kontejnerů, které techničtí
pracovníci obce likvidovali ještě několik
dnů a které naplnily 7 dalších kontejnerů,
tj. celkem 17 kontejnerů.

10 0 0 A 1 C E STA P R O K R A J I N U
Začátkem června nás potěšila zpráva o
iniciativě hnutí STAN „1000 a 1 cesta pro
krajinu“. Jejím cílem je, aby se co nejvíce
obcí zapojilo do akce podobné té, která se
v naší obci realizuje už od roku 2016 – vrátit do krajiny remízky. A to nejjednodušším
způsobem, jaký jsme použili i u nás - využít vhodně položené obecní cesty v polích, vyjmout je z obhospodařování a zatravnit, případně osázet dřevinami, nebo
je obnovit jako cesty s alejemi.
Základní myšlenkou je, že kdyby každá obec udělala jeden malý krok, kdyby
zatravnila i jen jedinou z bývalých obecních cest, může mít tento projekt, pokud
se zapojí stovky obcí, velký pozitivní vliv
na krajinu - na ochranu půdy před erozí, udržení vody v krajině. Tato opatření
se mohou dělat hned a to je přesně nyní
potřeba. Nečekat, až (a jestli vůbec) přijde nějaká novela, která dotlačí velké zeu

mědělské společnosti ke změně nešetrného
nakládání s půdou a s krajinou, protože už
teď jsou následky nedozírné.
Autorem iniciativy „1000 a 1 cesta pro
krajinu“ je starosta Spáleného Poříčí a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Pavel

Remízek ve Vestci

D OVO L E N Á

Obecní úřad Chocerady bude uzavřen
ve dnech 29.7. – 2.8. a 19.8. – 23.8. 2019.

ODSTÁVKY ČEZ

Vzhledem k častým plánovaným odstávkám elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ, a.s. doporučujeme
občanům sjednání služby bezplatného
zasílání e-mailů a SMS o plánovaných
odstávkách s předpokládanou dobou
odstranění nahlášené poruchy pro své
odběrné místo.
Iva Vávrová
Je povinností obce velkoobjemový odpad likvidovat a děláme to rádi, protože
nechceme, aby se tyto věci objevily na
loukách či v lese. Největší problém ale je,
že přestože zveřejňujeme, co se do tohoto odpadu může dát, objeví se nám tam
eternit, stavební suť, pařezy, dlaždičky atd. Vzhledem k této skutečnosti a
neukázněnosti připravujeme pro další období likvidaci velkoobjemového
odpadu pod dohledem pracovníků
obce.
Stejný problém se celoročně týká
nepořádku kolem kontejnerů na tříděný odpad. Chtěli bychom proto
poděkovat všem zodpovědným občanům, kteří se chovají s úctou k pořádku na veřejných prostranstvích a odkládají odpad pouze na místa k tomu
určená.
Eva Bubnová a Antonín Šimek
Čížek. K akci se samozřejmě připojujeme,
a to už jako obec, která může být inspirací
pro ostatní.
Naše remízky v obou lokalitách – Křičava i Blatiny – zatím naštěstí po deštivějším
květnu prosperují dobře, v současné době
probíhá vyžínání trávy kolem keřů v oplocenkách. A doufejme, že i nadcházející léto
bude pro jejich růst příznivé.
Letos na jaře vznikl navíc další remíz
na obecním pozemku poblíž Vestce, o
jeho založení se zasloužil Josef Vávra ml.
Přestože se záměr nesetkal úplně s pochopením některých majitelů sousedních
pozemků, bylo zde vysázeno zatím asi 25
ovocných stromků.
Kéž by se takových nadšenců našlo
více... Je na čase, aby si všichni uvědomili,
že současný stav krajiny skutečně udržitelný není a změny jsou nezbytné, jinak tu
pro příští generace zbyde jen pustina.
Klára Růžičková
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Významná životní jubilea
Se souhlasem jubilantů uvádíme významná životní výročí
našich spoluobčanů
květen 2019
Šustová Marie, Samechov, 70 let
Tichá Jana, Chocerady, 75 let
Tomešová Julie, Chocerady, 96 let
Hamzová Jana, Samechov, 75 let
červen 2019
Nepraš František, Samechov, 80 let
Zemanová Leonka, Chocerady, 70 let
Řejhová Marie, Chocerady, 85 let
Drábová Růžena, Chocerady, 80 let
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti
Obecní úřad Chocerady

B O J OV Ý P R A P O R O B R N Ě N É H O
V L A K U O R L Í K N A KO M . H R Á D K U

Bojový prapor obrněného vlaku Orlík je nedílnou součástí
výstavy, kterou v prostorách Komorního Hrádku představila
Agentura profesního rozvoje a podpory aktivit Ministerstva
obrany ČR.
Věrnou kopii bojového praporu obrněného vlaku Orlík darovala
obec Chocerady. Starostka obce Eva Bubnová ji předala 1. dubna
2019 na slavnostním nástupu k 20. výročí vstupu České republiky
do NATO a u příležitosti vernisáže výstavy na Komorním Hrádku
do rukou plukovníka generálního štábu Pavla Vobůrky. Kopii obec
nechala zhotovit podle originálu, který je uložen ve Vojenském
technickém muzeu v Lešanech. „Spolupráce obce při přípravě této
originální výstavy a její dar, díky kterému je výstava bohatší na
exponáty, je dalším skvělým důkazem opravdu příkladné spolupráce
mezi obcí Chocerady a armádou,“ říká plukovník gšt. Pavel
Vobůrka, ředitel agentury profesního rozvoje a podpory aktivit a
velitel posádky Chocerady.

S L AV N O ST N Í V Í T Á N Í O B Č Á N K Ů
Ve čtvrtek 23. května 2019 přivítala starostka obce Eva Bubnová
v sále Lesovny na Komorním Hrádku nově narozené občánky:
Josefínu KARLOVOU
* Karlu
MLEJNKOVOU
* Barboru
Michaelu PETROVOU
* Michelle VIKTOŘÍKOVOU
*

KRATOCHVÍLA
* Tobiáše
RYBNÍČKA
* Tomáše
Dominika SRBU
* Janka ŽÁKA
*

K milé atmosféře přispělo vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Chocerady
pod vedením paní učitelky Šárky Robové s pásmem básní a písní.
Poděkování patří Agentuře profesního rozvoje a podpory aktivit
Ministerstva obrany ČR na Komorním Hrádku za zapůjčení reprezentativních prostor Lesovny.
Další vítání proběhne na podzim letošního roku podle počtu
přihlášených dětí. Opět připomínáme, že pozvánky posíláme rodičům, kteří mají o tuto akci zájem a odevzdají vyplněnou a podepsanou přihlášku v podatelně OÚ Chocerady. Formulář je ke
stažení na: http://www.chocerady.cz/obcan/formulare-ke-stazeni/
Iva Vávrová

Vlak s československými legionáři projel celou Transsibiřskou
magistrálu až do její konečné stanice ve Vladivostoku. Osud
vlaku a jeho osádky zaujal Petera Rusnáka, archiváře a kastelána
zámku Komorní Hrádek natolik, že během čtyř let mravenčí práce
nasbíral mnoho zajímavého materiálu. „Práce to byla opravdu velmi
zdlouhavá a titěrná, občas až detektivní.. Často jsem narážel na
neochotu a nezájem ze strany oslovených organizací či jednotlivců.
O to víc mne pak potěšilo, že jinde byli vstřícní, ochotní a skvěle
spolupracovali. A právě díky tomu se nám podařilo například ze
společné dobové fotografie, kde je všech 85 legionářů, kteří bojovali
na Orlíku, identifikovat 30 osob. Známe tedy jejich jména i rodiny,
což je po tak dlouhé době obrovský úspěch“, říká Peter Rusnák.
Na Komorním Hrádku můžete vidět v Muzeu Československých
legií a expozici „Orlík“ například podrobnou mapu cesty obrněného
vlaku Orlík, kdo byli jeho velitelé, zajímavosti z cesty, obrněné
automobily ukořistěné legionáři během bojů o transsibiřskou
magistrálu. Třešničkou na dortu je však funkční model vlaku Orlík
a nádraží konečné stanice Vladivostok. Tento i další modely zapůjčil
nadšenec v oboru a člen Vojensko-historického muzejního spolku
v Trutnově pan Jan Nešněra. „Jsme velmi rádi, že nám osud přihrál
do cesty pana Nešněru. Jeho nadšení pro vojenskou historii pro nás
bylo obrovskou pomocí a inspirací v průběhu příprav i samotné
realizace expozice“, konstatuje plukovník Vobůrka.
Výstavu v prostorách zámku Komorní Hrádek zhlédnou do
konce června 2019 i s odborným výkladem pana Petera Rusnáka
ještě děti z choceradské základní školy.
Mgr. Pavlína Klejšmíd
u
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V Ý T VA R N Ý O B O R Z U Š V C H O C E R A D E C H – N A Š E Ú S P Ě C H Y
Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník
ve spolupráci s Českým svazem ochránců
přírody Vlašim vyhlásila u příležitosti Dne
země soutěž nazvanou Rozkvetlá příroda.
Poslali jsme do soutěže obrázky vytvořené
různými technikami a nakonec naše děti
obsadily v několika kategoriích tři krásná
místa – Petr Michalíček (5. třída) 3. místo, Zuzanka Košťálová (1. třída) 2. místo
a Hana Kylarová (4. třída) dokonce místo
první! Do soutěže přišlo více jak 450 obrázků. Všem dětem moc gratuluji, i těm, které
porota zrovna nevybrala, vítězové jsou pro
mě všichni.
V prvním čísle letošního Choceradského zpravodaje vyšel krásný článek paní starostky o slavnostní premiéře našeho krátkého animovaného filmu, který vznikal při
výuce výtvarného oboru na ZUŠ. Film se
jmenuje „Nenastoupili“ a vznikl podle vyprávění paní Evy Benešové.
Film o obrovské odvaze neuposlechnout
příkazů a nenastoupit do transportu za 2.
světové války zaujal hned několik porot filmových festivalů dětské a studentské tvorby.
V březnu se uskutečnilo zemské kolo
soutěže Zlaté slunce, kterou vyhlašuje Ná-

rodní informační a poradenské středisko
pro kulturu. V tomto kole jsme získali 2.
místo v kategorii animovaných filmů dětí
do 15 let a také Cenu Českého rozhlasu.
V květnu jsme v soutěži Náchodská Prima sezóna obdrželi jednu z pěti hlavních
cen. Soutěžní kolekce, která se na přehlídce
promítala, se vybírala ze 60 filmů, které přihlásili žáci a studenti ze 16 gymnázií, středních
a vyšších odborných škol, z 10
základních a základních uměleckých škol, ze 3
vysokých škol a 3
zájmových sdružení, přičemž v
soutěžní kolekci
byla právě nejpočetnější kategorie animovaných
snímků.
Z výstavy ZUŠ - práce absolventů
A nakonec 6. a 7.

Z P R Á V Y Z K N I H OV N Y

V polovině června jsme se rozloučili se
čtenářskými kluby na Knižním veletrhu,
společnou akcí výtvarného oboru ZUŠ a
obecní knihovny. V horkém letním podvečeru mohli návštěvníci zhlédnout na
venkovním prostranství před Sluníčkem
výstavu uměleckých děl dětí i dospělých
z výtvarných kroužků Mirky Bažantové.
Atmosféru knižního veletrhu krásně
dokreslily dětské návrhy knižních obálek,
v knihovně pak po celou dobu trvání akce
děti ze čtenářského klubu obsluhovaly
u

vlastní prodejní stánek s autorskými texty.
Součástí doprovodného programu
veletrhu bylo divadelní vystoupení volně
inspirované příběhy spisovatele Petra Stančíka o jezevci Chrujdovi. Dramatizace i
samotné provedení představení bylo téměř
zcela v režii dětí ze středečního čtenářského klubu Knihomilové. Po skončení divadla trojice odvážných mladých spisovatelů
předvedla autorské čtení vlastních textů.
Zájemcům z řad do posledního místa zaplněné knihovny odpovídali na dotazy a

června proběhlo v Blansku finále celostátní přehlídky Zlaté slunce. Odborná porota
složená z filmových profesionálů ocenila
výtvarnou stránku filmu, ale i sílu příběhu
viděného dětskýma očima.
Přiznám se, že i pro mě to byl zážitek vidět náš film na velkém plátně v kině a pak
čekat s napětím na výsledky… a nakonec
veliké dojetí! Zlatá medaile a 1. místo!
Náš film z Chocerad obstál i v konkurenci filmů z mnohem větších škol nebo
měst – Ostrava, Praha, Ústí nad Labem,
Strakonice, Brno ...
V červnovém čísle časopisu Časostroj
(z rodiny časopisů 100+1), který zábavnou
formou dětem představuje historii, vyšlo
jako zvláštní příloha leporelo „Nenastoupili“, které vzniklo na základě fotografií z naší
animace. Film byl převeden do tištěné podoby a s prací choceradských dětí se mohou seznámit i ostatní děti z celé republiky.
Mám z těchto úspěchů ohromnou radost, jsem na děti tak pyšná!
Znovu děkuji dětem za nápady, trpělivost, kreativitu, hravost a nesmírnou
energii, kterou do realizace celého filmu
vložily! Dále děkuji paní Evě Benešové,
neúnavné iniciátorce celého projektu Martě Vančurové, úžasné animátorce Magdě
Kvasničkové, kolegům v ZUŠ, paní ředitelce Mgr. Romaně Kolářové za vstřícnost
a spolupráci ve škole a paní starostce Evě
Bubnové za podporu.
A samozřejmě nesmíme zapomenout
ani na rodiče, kteří děti podporují a fandí
nám. Moc si toho vážím. Přeji vám krásné
léto, dětem báječné prázdniny a budu se těšit zase v září,
Mirka Bažantová
Pozn. redakce: Omlouváme se za chybu v
únorovém vydání Choceradského zpravodaje, kde bylo špatně uvedeno jméno pamětnice, paní Evy Benešové, podle jejíhož příběhu
byl film natočen.

NOVINKY ZA MĚSÍC ČERVEN
Peter May – Ochráním tě
Fredrik Backman – My proti vám
František Niedl – Pach krve
Anna Cima – Probudím se na Šibuji
David Michie – Dalajlamova kočka a
umění příst
rozdávali autogramy, vyzkoušeli si tak povolání spisovatele se vším všudy.
Děkujeme všem, kteří přišli děti podpořit, a to i přes skutečně parné počasí
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S TAV E B N Í Ú P R AV Y
V S O KO LOV N Ě

a únavu spojenou s náročným koncem
školního roku. Věřím, že pro děti má tato
podpora jejich tvůrčího snažení a „kreativního ducha“ stejně hluboký význam
jako tradiční oceňování školních úspěchů.
V červnu jsme také ukončili letní semestr Virtuální univerzity 3. věku slavnostním předáním Pamětních listů na
téma Etika jako východisko z krize společnosti. Při této příležitosti jsme poděkovali
paní starostce za patronaci tohoto projektu v naší obci. Setkáme se znovu 7. října
v 10 hodin v knihovně, abychom si po-

slechli první přednášku z nového cyklu
Lidské zdraví. Zveme zájemce o studium
na tuto první, nezávaznou schůzku. Můžete se přihlásit ještě po druhé přednášce, která bude následovat za 14 dní, opět
v pondělí v 10 hodin. Podrobnější informace můžete získat na webu e-senior.cz
nebo se obrátit přímo na nás do knihovny.
Během letních prázdnin dochází tradičně ke změně otevírací doby knihovny.
Otevřeno budeme mít pouze ve středu od
10 do 12 a odpoledne pak od 14 do 18
hodin.
Jiřina Hanová a Lucie Vrtalová

P O H Á D KOV Ý L E S

ně našly Dešťovou vílu v Duze. Nutno říci,
že probuzení bylo docela dokonalé, chvíli poté, co vílu „probudily“ poslední z asi
120 dětí, začalo pršet. Doufejme, že nám
Dešťová víla nějakou dobu vydrží …
Významnou oporou pro Pohádkový les
byly stejně jako loni děti z turistického od-

Inspirací pro letošní pohádku bylo sucho, které nás trápilo celé loňské jaro a léto a
způsobilo mimo jiné zničení mladého smrkového lesa na stráni na kraji Obory – tedy
u začátku Pohádkového lesa. Děti se proto

tentokrát vydaly hledat Dešťovou vílu. Musely překonat řadu překážek, aby dostaly
rady a kouzla od pohádkových bytostí, které mají nějaký vztah k vodě a jejím různým
formám. Postupně tak putovaly za Ledovou
královnou, hledaly radu u Rusalek, mezi
kapkami rosy, v mracích, mlze … až koneč-



dílu TJ Sokol, na stanovištích jich pomáhalo 15, celkem se akce zúčastnilo 35 dobrovolníků. Všem moc moc děkujeme a těšíme
se na příští, už 14. ročník.
Za TJ Sokol Chocerady
Klára Růžičková

Hlavním problémem malého sálu je
vlhkost, jeho rekonstrukcí by se měly
zlepšit tepelně technické vlastnosti a zabránit vzlínání zemní vlhkosti, která dosud komplikovala využití sálu vzhledem
k tomu, že místnost je na zadní straně
pod úrovní terénu a bez hydroizolace.
Během května a června probíhaly
přípravné práce financované z vlastních
zdrojů spolku. Najatí pracovníci bourali nerovnou betonovou podlahu a vlhké
přizdívky a prohlubovali terén. Na organizaci práce se podílejí Ivana Černá, Vladimír Zíka a Petr Růžička. Chystá se ještě
dokončení elektroinstalace.
Pro dotované práce bude vypsáno výběrového řízení, více informací najdete
na webových stránkách TJ Sokol Chocerady. Z dotačních peněz bude v první fázi
vytvořena odvětraná podlaha, přizdívky
s provětrávanou dutinou, aby se
z místnosti odstranila vlhkost a omítky.
Dotace nestačí na kompletní rekonstrukci místnosti, ale to základní bude připraveno. Pak budou pokračovat další práce
- čistá podlaha a vybavení sálu (instalace
topidla, hygienické zázemí atd.) a věříme,
že s pomocí dobrovolných pracovníků a
případných dalších příspěvků se místnost povede dokončit.
Petr Růžička
u

Z výstavy ZUŠ - dětské návrhy knižních obálek

Tělocvičná jednota Sokol Chocerady požádala počátkem letošního roku o
dotaci ze Středočeského fondu sportu,
volného času a primární prevence na
stavební úpravy sálu v přízemí (vlevo od
vstupních dveří) a potěšilo nás, že dotace ve výši 144.000 Kč byla přiznána.
Místnost by měla po dokončení sloužit
pro cvičení, jako zázemí společenských
akcí a klubovna, např. pro dětské oddíly. Malý sál je přiměřený svou kapacitou
a snadností vytápění v zimním období
pro všechny stávající činnosti Sokola a
jeho obnova otevře možnost dále rozšířit nabídku sokolských aktivit pro veřejnost.
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VÝMĚNNÝ BAZAR VE SLUNÍČKU
V květnu před Sluníčkem proběhl ve
spolupráci s Farní charitou Mnichovice
první SWAP (výměnný bazárek). Akce byla
úspěšná a přesně splnila očekávání. To,
co doma už nevyužijeme, se někomu ještě hodí a poslouží. Cílem je i to zbytečně
nevytvářet odpady z věcí, které jsou ještě
k užitku. Ty, které nenašly majitele, odvezla
ředitelka Farní charity Mnichovice Lucie
Procházková do skládku a poslouží na charitativní účely, za což jí moc děkujeme.

S TA R O Č E S K É M Á J E

V sobotu 18. května uspořádalo sdružení
Apfel Company již 30. ročník Staročeských
májí. Slavnost začala tradičně již odpoledne
krojovaným průvodem přes vesnici. Večer
tančilo pod vyzdobenou májkou 18 kolon
Českou besedu a slavnost vyvrcholila „po-

Příští rok proběhne druhý ročník a doufáme, že bude stejně úspěšný jako ten první.
Chtěla bych poděkovat všem, co nám pomáhali, a také své rodině, která se účastnila
celý půlden a pomohla i s úklidem.
Současně jsme slavili i 10 let od otevření
Sluníčka a také jsem zvala všechny, co nám
už roky pomáhají s přípravami i s účinkováním na akcích, které pořádá obec Chocerady, buď sama nebo ve spolupráci s
místními spolky. Všem, co přišli, ale samopravou krále“ a večerní taneční zábavou v
sokolovně. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se o uplynulých 30 ročníků
zasloužili, ať již jako pořadatelé či tanečníci. Je důležité, že odcházející generace je
vždy nahrazena novou a tradice tak stále
pokračuje. Za letošní ročník pak patří vel-

zřejmě i těm, co přijít nemohli, ještě jednou
moc děkujeme, bez vás všech by to nešlo.
Bylo to milé setkání.
Tento školní rok nám ve Sluníčku opět
rychle utekl a téměř všechny „sluníčkové“
děti nastoupí v září do školky. Přeji jim, aby
co možná nejlépe zvládly přechod od maminek k „tetám“- paním učitelkám.
Přes léto bude Sluníčko zavřené a opět
otevřeme 2. září v 9 hodin. Přeji vám všem
krásné léto a po prázdninách se těší
Martina Kamelská
ký dík zejména Růžence Poláškové a Týně
Hamáčkové za organizaci malých i velkých
tanečníků, tanečníkům samotným za krásné vystoupení a v neposlední řadě všem kamarádům, kteří přiložili ruku k dílu. Příští
rok nashledanou!
Martin Dřízhal

DEN DĚTÍ
Na letošním Dětském dni v Choceradech si leckdo z rodičů zavzpomínal. Hlavním mottem byly totiž tentokrát „Retrohry“, tedy hry, které si děti hrály venku před
pár desítkami let. Házela se míčová školka,
skákal panák, hrála se čára, skákala guma
atd. A taky na úvod rodiče dětem předvedli, jak se hraje „Cukr, káva, limonáda, čaj,
rum, bum“. Ještě před tím ale úplným úvo-

Vystoupení žen
dem bylo vystoupení Mažoretek Smetanek
a ukázka skladby s obručemi pro dorostenky - „Siluety“ z loňského všesokolského
sletu, kterou předvedly ženy z TJ Sokol.
Kdo chtěl, mohl si zařádit ve skákacím hradu nebo na obří skluzavce nebo se
zchladit pod stříkající vodou. Počasí akci
přálo, o tom svědčí i účast více než 200 dětí.
u

Děkujeme SK Chocerady za tradičně příjemnou spolupráci a zázemí, Aleši Vojslavskému za ozvučení a hudební rámec akce a
všem dobrovolníkům, kteří akci podpořili
svou pomocí a hráli si s dětmi na jednotlivých stanovištích.
Klára Růžičková
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AT L E T I K A 2 01 9

Každý květen je ve znamení atletiky.
Jarní počasí nám umožní opustit
tělocvičnu a v blízkém okolí absolvovat s dětmi atletický pětiboj
– skok z místa, skákání snožmo
po schodech před hřištěm, skákání
snožmo po schodech před hlavním
vchodem školy, běh na 500 m a běh
na 1100 m. Účast je největší u skoku do dálky – 44 borců. Nejnižší
u míle (běh na 1100m) – 17 super
borců. Vavříny a školní rekordy vybojovali: Skok z místa 195 cm Mokrošová Viktorie, krátké schody 4,19
sec Fortin Metoděj, dlouhé schody

7,13 sec Vrbovcová Martina, pětistovka
(kolečko před OÚ) 1,54 min Martínková

Viktor Vejvoda - trenér

Z Ů STAT D O M A ? S N Á M I M Ů Ž E T E !
Většina z nás si přeje strávit vlastní stáří
doma. S přibývajícím věkem a kvůli zhoršujícímu se zdraví ale postupně přestaneme
zvládat péči o sebe sama i o svou domácnost, zpanikaříme, opustíme své domovy a
zvolíme cestu umístění do domova pro seniory, kde ve většině případů zcela ztratíme
soukromí, svůj klid, své „doma“.
Pokud se bez pomoci jiných již neobejdeme, lze péči o sebe sama v domácím
prostředí zvládnout s pomocí Terénní odlehčovací služby čerčanské obecně prospěšné společnosti TŘI. Naši asistenti pomáhají
s osobní hygienou, při přípravě a podání
stravy, doprovází na procházku, na nákup
či k lékaři, vyzvednou recept, dělají společnost pro volné chvíle, nabízejí společné čtení a jiné aktivizační činnosti. Zároveň tak
blízkým pečujícím osobám poskytují čas

Vendula a Choceradská míle (2x kolečko
před OÚ) 4,45 min Šmíd Benjamin. Vítězům ještě jednou gratulujeme,
mají náš obdiv a uznání. Zároveň mohou být motivací pro
ostatní se s jejich výkony poměřit. Třeba jsou mezi námi atleti,
kteří to ani sami o sobě nevědí.
Všem členům našich kroužků karate a basketbalu přejeme
krásné prázdniny se sportem.
Těšíme se na již čtvrtý letní denní tábor MASADA v Choceradech 28., 29. a 30.srpna.

na odpočinek či vyřízení nezbytných záležitostí.
Naše péče vždy vychází z přání klienta
a aktuální situace v rodině, péči plánujeme
společně. Respektujeme, že jsme ve vašem
domácím prostředí, nevměšujeme se do
soukromých záležitostí a místních zvyklostí, pokud nebrání výkonu naší práce.
Terénní odlehčovací službu poskytujeme
v pracovní dny od pondělí do pátku vždy
od 8:00 do 16:00 h v místě bydliště klientů, které není vzdálené více než 20 km od
Čerčan. Poplatek za službu činí 120 Kč na
hodinu.
Potřebné pomůcky (invalidní vozíky,
chodítka, přenosné toalety, antidekubitní
pomůcky a matrace, polohovací lůžka atd.)
slouží ke zvýšení samostatnosti pacienta
a zvyšují kvalitu jeho života. Pomůcky lze

Společnost Auto Babiš s.r.o.
se sídlem v Mnichovicích u Prahy

vyzvednout přímo v půjčovně nebo vám
je dovezeme domů prostřednictvím služby
asistenčního auta. Naučíme vás pomůcku
používat, a pokud bude potřeba, uvedeme
ji do provozu.
Kromě terénní služby poskytujeme i
pobytovou odlehčovací službu – tedy celodenní kompletní péči těm, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí.
Umožňujeme pečujícím osobám odpočinout si, nabrat síly či vyřídit si neodkladné
záležitosti s vědomím, že je o jejich blízkého
dobře postaráno. Přijímáme dospělé uživatele z celé republiky na dobu max. 90 dnů za
kalendářní rok.
Kontakty: tel. 317 777 381, e-mail tri@hospic-cercany.cz, www.hospic-cercany.cz.
Tři, o.p.s. Čerčany

Stánek U Ferd inand a ve V l k o v c i

přijme brigádnici pro přípravu a výdej teplých a studených
pokrmů. Jedná se o měsíc červenec a srpen 2019
Info na tel. 607 724 687, 728 829 915

hledá vhodné kandidáty pozici

AUTOMECHANIK
Své nabídky zasílejte na email:

majitel@citroen-babis.cz
nebo volejte na tel: 603 424 374
www.citroen-babis.cz
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