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S O KO L R O K U
19. 4. 2022 se konalo v Tyršově domě
slavnostní vyhlášení ankety Sokol roku
2021. V kategorii Cvičitelka roku se mezi
pět nejlepších z celé republiky dostala členka T.J. Sokol Chocerady IVANA ČERNÁ.

Za její aktivní a přínosnou činnost v rámci
choceradské jednoty ji nominoval odbor
všestrannosti župy Barákovy. Gratulujeme
a přejeme hodně nápadů a elánu do další
činnosti.

POZVÁNKY NA AKCE
KVĚTEN – ČERVEN
Pohádkový les

v neděli 8. května v Oboře
start na konci dolní Lipské
od 14 do 16 hodin

SWAP

v sobotu 14. května od 14 hodin
v malém sále sokolovny

Staročeské máje

v sobotu 21. května od 13 hodin
v 18 hodin česká beseda na návsi
od 20 hodin taneční zábava
v sokolovně

Vítání občánků

v úterý 31. května od 15 hodin
více na str. 2

Den dětí

DÍKY ZA TRPĚLIVOST
Vážení spoluobčané,
tak jak bylo v minulých číslech avizováno, v měsíci březnu a dubnu proběhla příprava na opravu povrchů místních komunikací a odvodu dešťové vody, následně pak
asfaltování v Růženíně a v Choceradech.
Musím na úvod poděkovat všem občanům, kterých se dotkla dopravní omezení,
za trpělivost a pochopení, neboť celá akce
měla být daleko rychlejší, ale vzhledem
k tomu, že v průběhu prací čtyřikrát přestala fungovat obalovna v Souticích, nastalo
nepředvídané zdržení. Bohužel to nezasáhlo jen naši obec, ale všechny společnosti,
které tuto obalovnu využívají.
Další komplikací byly nutné opravy ještě
před pokládkou asfaltu. Až v průběhu stavebních prací se ukázalo, že spousta kanálů
a odtoků dešťové vody je v obou částech
obce v havarijním stavu, takže oprava či
výměna byla nutná.
V Růženíně se na základě zkušeností a
díky spolupráci místních obyvatel podařilo
snad dobře nasměrovat také odtok dešťové vody mezi jednotlivými domky a před
bytovými domy do odtokových příkopů
k hlavní silnici. Doufáme, že tyto další nové
komunikace a veřejné prostory zlepší pro-

středí všem, kteří do současné doby měli
kolem svých nemovitostí prašné cesty.
Dopravní omezení pro řidiče jsou vždy
nepříjemná, a zvláště když se mění vlivem
nečekaných komplikací, ale výsledek bude
doufejme pro všechny příjemný.
Ke komunikacím ještě další informace,
a to, že do letních prázdnin by mělo dojít
k opravě některých komunikací v Samechově, v horním Vlkovci, v Oboře a v osadách Leština, Sluneční vrch a Berlín.
A co dalšího se dělo od začátku roku?
▶ Od ledna až do současné doby prováděli
zaměstnanci obce důkladné prořezávky kolem místních komunikací, což si asi mnozí
z vás všimli, protože je velice nepříjemné,
když projíždíte úzkými ulicemi a bouchají vám větve do auta. Nejvíce se toto týká
svozové firmy na odpady. Velká prořezávka
byla provedena po několika letech v horním Vlkovci kolem rybníčka a díky hasičům také v Myší díře v Samechově. Práce
v Myší díře budou dokončeny ještě na další
brigádě.
▶ V průběhu oprav komunikací bylo přidáno
v Růženíně veřejné osvětlení a proběhla výměna všech starých svítidel za nová ledková.

v sobotu 4. června od 15 hodin
na hřišti SK Chocerady

Oslavy 100 let
SDH Samechov

v sobotu 18. června od 15 hodin
v Samechově
▶ Byla odvodněna místní komunikace ve
Vlkovci.
▶ Byla kompletně opravena bývalá ordinace gynekologie, včetně položení nové podlahové krytiny.
▶ Začala oprava hasičské zbrojnice v Samechově, tj. elektrického vedení, přidání veřejného osvětlení na budovu, oprava fasády. Tyto práce budou pokračovat v dalším
období.
Toto bylo malé shrnutí za uplynulé období, které se týká technických prací po
celé obci, a nesmím zapomenout na pracovnice obce, pro které je vždy začátek roku
také velmi náročný, ale spíše by se dalo
konstatovat, že v současné době nejen začátek roku, neboť vše se digitalizuje a není
to vždy jednoduché zpracovávat. Díky tedy
všem!
Eva Bubnová, starostka obce

Choceradský zpravodaj

BLAHOPŘEJEME

Se souhlasem jubilantů uvádíme významná životní výročí
našich spoluobčanů
březen 2022
Klein Jan, Vlkovec, 75 let
Spálenka Jaroslav, Chocerady, 80 let
Říha František, Chocerady, 75 let
duben 2022
Baláž Jan, Samechov, 70 let
Jirásková Zdeňka, Chocerady, 70 let
Kratochvíl Jiří, Chocerady, 80 let
Táborský Petr, Chocerady, 75 let
Janoušková Jaroslava, Chocerady 70 let
Oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti
Obec Chocerady

VÝMĚNNÝ BAZAR - SWAP
V sobotu 14. května od 14 do 17 hodin budeme už pošesté
pořádat SWAP, letos prvně ve spolupráci se Sokolem Chocerady.
POZOR ! Bude se konat v malém sále SOKOLOVNY (první dveře vlevo od vstupu do budovy).
Pro děti bude přístupný velký sál v prvním patře (prosíme přezůvky s sebou – nejlépe obuv do tělocvičny), kde bude prostor připraven na hraní a zajištěn trvalý dozor, takže děti můžete po dobu
SWAPu zanechat v improvizované „herně“. Do ní si děti samozřejmě můžou přinést i „nové“ hračky, které si vyberou v bazárku. A vy
si budete moci v klidu vybírat věci dole v sálku.
Jak SWAP funguje? Přinesete věci, které nepotřebujete, a odnést si můžete cokoliv, co využijete nebo se vám líbí. Takto dáte
věcem novou šanci, mohou sloužit dál a udělat radost někomu jinému.
Příklad věcí, které můžete přinést:
▶ oblečení (dětské, dámské nebo těhotenské, pánské, kostýmy a
doplňky), vše bez skvrn a děr, s funkčními zipy
▶ obuv – umytá, nepoškozená
▶ hračky a hry, knížky v dobrém stavu
▶ věci denní potřeby, nepoužitá kosmetika a drogerie, bižuterie atd.
▶ kancelářské potřeby, CD a DVD
▶ menší elektropřístroje – funkční
▶ a další věci, které mohou ještě posloužit
Vzhledem k velkému zahlcení mnichovické farní charity, která
si tentokrát od nás zbytek věcí nemůže přebrat, zbylé věci darujeme
Domovu Sue RYDER (www.sueryder.cz). Jelikož nemáme žádné
skladovací prostory, noste prosím jen takové věci, které byste si i vy
chtěli odnést. Moc nám tím ulehčíte následné třídění. Budeme moc
rádi i za pomoc s přípravou celé akce. Veškeré informace k akci –
na tel. 728 467 652.
Martina Kamelská



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Pro nově narozené občánky připravujeme v úterý 31. 5. 2022
od 15 hodin slavnostní přivítání do obce Chocerady. Akce probíhá
tradičně v sále Lesovny na Komorním Hrádku.
Rodiče dětí narozených v roce 2021 a 2022, kteří mají zájem
zúčastnit se tohoto aktu, prosíme o vyplnění přihlášky, kterou si
mohou stáhnout na http://www.chocerady.cz/obcan/formulare-ke-stazeni/ nebo vyzvednout osobně v kanceláři OÚ Chocerady.
Všem přihlášeným bude před samotnou akcí zaslána osobní pozvánka. Těšíme se na vaši účast.
Iva Vávrová

100 LET

SDH SAMECHOV
Srdečně zveme širokou veřejnost na oslavu
100. výročí založení sboru, která proběhne

v sobotu dne 18. 6. 2022
od 15 hod. na návsi v Samechově
PROGRAM:
- slavnostní nástup, vystoupení zástupců sboru a hostů
- výstava historické a současné techniky sboru
- výstava dobových dokumentů a fotografií
- od 17 hod. taneční zábava pod širým nebem
HRAJE SKUPINA CODA, VSTUP ZDARMA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO PO CELOU DOBU KONÁNÍ AKCE
**************************************************************************
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Významná životní jubilea

Dne 9. dubna 2022 si již
podruhé řekli své ANO
manželé Hana a Zdeněk
Křečkovi.
"Život je cesta, které až
manželství dává cíl!"
Gratulujeme k Vaší zlaté
svatbě a přejeme Vám hodně lásky, zdraví a přátelství
v dalších letech.
Rodina a přátelé

Choceradský zpravodaj

L I K V I D A C E N E B E Z P E Č N É H O A V E L KO O B J E M O V É H O O D PA D U
NEBEZPEČNÝ ODPAD
V sobotu 21. května 2022 proběhne svoz
nebezpečného odpadu dle časového rozvrhu v tabulce. Upozorňujeme občany, že
na jednotlivých stanovištích může dojít k
časovému posunu a to v případě, že dojde
k naplnění svozového vozidla, ještě před

uvedeným stanovištěm a bude nutné jeho
vyvezení. Děkujeme za pochopení.
Při svozu je možné odevzdat např. tyto
nebezpečné složky: barvy, lepidla, pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, ropné látky,
foto chemikálie, pesticidy, spotřební chemikálie, detergenty a odmašťovače, baterie,
akumulátory, pneumatiky z osobních vozů,

STANOVIŠTĚ PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Komorní Hrádek
Chocerady
Vestec
Vlkovec
Vlkovec
Růženín
Samechov

stanoviště kontejnerů
křižovatka na Vestec
náves
náves
Krčma U Žraloka
u vrátnice skláren
u nádraží ČD

08:00 - 08:15
08:30 - 08:45
09:00 - 09:15
09:30 - 09:45
10:00 - 10:15
10:30 - 10:45
11:00 - 11:15

Samechov
Chocerady
Chocerady

náves
u kostela
bývalý areál JZD naproti Mountfieldu

12:00 - 12:15
12:30 - 12:45
13:00 - 13:15

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!!!

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Likvidace velkoobjemového odpadu
proběhne ve dnech 20.5. - 21.5. 2022 v těchto hodinách:
20.5.2022 od 12 do 18 hodin
21.5.2022 od 8 do 17 hodin
Kontejnery budou přistaveny v Choceradech, v areálu bývalého JZD, vjezd naproti
Mountfieldu směr Poddubí.
Do velkoobjemového odpadu patří: židle, sedačky, koberce, skříně… nikoliv lednice, pneu, pračky, šrot apod.
Obecní úřad

MAŠKARNÍ PLES 2022
Po roční nevyžádané pauze jsme
mohli znovu uspořádat karneval. Moc
jsme se těšili a bylo na co! Úžasné masky,
skvělá kapela, bohatá tombola a perfektní
atmosféra.
K tanci nás navnadily svými předtančeními mažoretky Smetanky.
Pak už jsme za doprovodu
kapely Repete mohli plout
večerem s medúzami,
účastnit se vesmírné mise,
zavzpomínat na českou filmovou klasiku a zabojovat
s Avangers. Díky štědrým
sponzorům se hosté mohli
těšit na skvělé ceny.
Všichni, kteří ten večer
dorazili, se zakoupením
vstupenek a lístků do tomboly podíleli na výtěžku
26.000 Kč. Ten byl připsán

na transparentní účet 2502005716/2010,
který byl speciálně zřízen na pomoc dětem
z Ukrajiny. V průběhu večera na něj účastníci poslali navíc částku 16.000 Kč. Nyní se
z něj hradí školkovné a stravování ve škol-

KNIŽNÍ NOVINKY
ní jídelně pro malou
holčičku. Do doby,
než budou uvolněny
dotace, uhradí se také
dětem doučování českého jazyka. Za vaši
pomoc dětem z Ukrajiny vám patří velký
dík.
Za SRPŠ ZŠ a MŠ
Chocerady
Klára Kusová
a Vendula Martínková

u

Karin Lednická – Životice: obraz (pozapomenuté tragédie
Michal Viewegh – Děravé paměti
– Šedesát báječných let pod psa
Pavel Tomeš – Až na ten konec dobrý
Bernard Minier – Lov
Julie Caplinová – Domek v Irsku
Ivanka Devátá – Šťastná za všech okolností
Kristýna Trpková – Stvůra
Rebecca Gablé – Úsměv štěstěny
Vlastimil Vondruška – Morový testament



Choceradský zpravodaj

S O KO L S K Ý P L E S A M A Š K A R N Í P R O D Ě T I
Po více jak dvouleté nucené pauze
jsme mohli uskutečnit dvě akce, a to šibřinky a maškarní karneval pro děti.
Šibřinky pořádal Sokol Chocerady, k tanci

a poslechu hrála kapela Syntéza (za nás
skvělé – děkujeme), o občerstvení se
postaral personál Restaurace Na Knížecí.
V průběhu večera se zaplnil celý sál, což nás
velmi potěšilo. Nechyběly mažoretky, ani
ukázka country tanců s následnou výukou.
Tombola byla veliká a přišel i fotograf
z Benešovského deníku, takže na jejich

stránkách najdete 59 fotografií.
Maškarní karneval pro děti pořádal
také Sokol, ve spolupráci s obcí Chocerady.
Děti, rodiče i prarodiče zaplnili celý sál a
až do 18 hodin bylo veselo.
Ke konci proběhla promenáda v maskách, všechny
děti byly úžasné a určit jen
tři nejlepší masky nebylo
v našich silách. Děti tedy
měly dát gumičku, kterou
dostaly na ruku, té masce,
co se jim líbila nejvíce.
Nebylo to lehké, ale povedlo se. Nakonec se dva
dorty rozkrájely přímo na
místě, ochutnalo nás hodně, takže můžeme posoudit, že byly nejen krásné,
ale i výborné. Děkujeme
paní Martínkové za upečení.
Celý program uváděla a
hry pro děti vymýšlela Ivana Černá, hudbu
pouštěl Michal Solař, za což jim moc děkujeme. Samozřejmě děkujeme moc i všem,
co se zapojili a pomohli s dětmi, občerstvením i následným úklidem, a taky všem, kdo
přišli, protože bez vás by to opravdu nešlo.

VA L E N T Ý N S K É
B O S OV Á N Í

Čtenáři Choceradského zpravodaje budou asi pátrat v paměti, jaké bylo právě na
Valentýna počasí, ale na bosování to určitě

Martina Kamelská

nebylo. Jo loni, to se na rybníku na návsi
bruslilo a naši žáci v hlubokém sněhu na
hřišti školy bosovali. Několika okruhy vyšlapali ve sněhu krásné veliké srdce. Před
rokem o tom Choceradský zpravodaj informoval a zveřejnil i fotografii. Pro srovnání
mohou nyní čtenáři vidět foto z letošního
bosování. Že by na tom globálním oteplování něco bylo?
Viktor Vejvoda,
trenér karate a basketbalu

Česká obec sokolská pro
turistické oddíly. Zúčastnili
jsme se župního přeboru
ve Mšeně, z našeho oddílu
jelo 12 dětí, jedno družstvo
mladších žáků a tři družstva starších. Dvě družstva
si přivezla domů medaile
a všichni diplomy a hezké
zážitky.
Děti soutěžily v tříčlenných družstvech, mladší
běžely po trase dlouhé 2,5
km, starší 4 km. Na trase
plnily různé úkoly, např. poznávání přírodnin, uzlování, lanové překážky, šplh na laně
ad., starší se musely v terénu orientovat podle mapy. V cíli pak na ně čekaly ještě další
úkoly, praktická první pomoc, řezání pilou,
rozdělávání ohně. Tato poslední disciplína
dala zabrat všem asi nejvíce, rozdělat oheň
pěti sirkami v silném větru byl oříšek sám
pro sebe a ještě v limitu pěti minut dosáhnout toho, aby se přepálil provázek půl metru nad ohněm, to zvládl opravdu málokdo.

Všechny děti se před závodem pilně připravovaly a trénovaly, starší žáci obsadily
krásné 3., 4. a 7. místo z 11 družstev a nejvíce překvapily mladší děti, které na závod
jely poprvé a odvezly si medaile za 2. místo.
Do konce roku stihneme, doufejme, ještě
hodně dalších hezkých společných zážitků,
plánujeme společnou přípravu Pohádkového
lesa, závod pro naše nejmladší členy a na konci června táboření.
Klára Růžičková a Antonín Šimek

Z Á L E S Á C K Ý Z Á VO D Z DAT N O S T I
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Jsme moc rádi, že se můžeme po nekonečných karanténách zase normálně scházet s dětmi z turistického oddílu. Přišli jsme
sice o spoustu společného času, ale snad to
teď trochu dohoníme. V dubnu jsme po
dlouhé době opět mohli s dětmi vyjet na
zálesácký závod zdatnosti, který pořádá

Choceradský zpravodaj

DEN ZEMĚ

Po dvouleté pauze letos opět obec uspořádala Den Země. Termín byl naplánován
kvůli sázení stromů na začátek dubna. Zákony schválnosti fungují neomylně, takže
po mnoha krásných teplých dnech předpověď počasí na 2. dubna vypadala hrozivě,
a když v poledne opravdu začalo chumelit, bylo to vskutku ideální počasí na jarní
brigádu. I přes to na návsi v jednu hodinu
čekali připravení samechovští hasiči a postupně přibývali další dobrovolníci, včetně
dětí, až nakonec celkový počet přesáhl třicítku.
Děti se rozdělily na dvě skupiny, jedna
pomohla povrchově uklidit starou zavezenou skládku na Slunečním vrchu. Další
skupina měla podobný úkol v nedávno
obnovené úvozové cestě nad léčebnou. Na
obou místech se již v minulé době uklízelo,
jedná se o staré skládky, vyčištěné a zavezené hlínou, kde se ale vlivem povětrnosti

anebo rozhrabáním zvířaty znovu dostává na
povrch nepořádek. Kromě těchto dvou lokalit
dobrovolníci tradičně
vysbírali odpadky podél
silnice Komorní Hrádek
– Chocerady, Chocerady – rozcestí Pánovka a
podél komunikací směr
Marjánka a Poddubí.
Mužské ruce se uplatnily hlavně při sázení
stromů na sídlišti na
Komorním Hrádku a na
prostranství u trafostanice proti prodejně
Vietnamců. Na obou těchto místech byly
nahrazeny stromy uschlé a pokácené v minulých letech. Této práce se účastnili samechovští hasiči a několik dalších dobrovolníků, takže práce šla rychle od ruky a díky
hasičům nové stromky dostaly
také do začátku potřebnou zálivku. Všichni se pak postupně
přesunuli ještě před sokolovnu,
kde připravili záhon pro přesazení růží a keřů od Rodinného
centra Sluníčko (dřeviny se
stěhují kvůli plánované stavbě
nového úřadu).
Už dopoledne pracovali
fotbalisté na úpravě keřových
porostů kolem školního hřiště a brigádu měli v předstihu i
myslivci, sázeli stromky v lese a

vyčistili dolní část obnovené úvozové cesty
nad léčebnou od suchých dřevin. Tím se
jednak dočistil prostor kolem stromků vysázených na podzim dobrovolníky z Hnutí
Brontosaurus a také se připravilo místo pro
výsadbu dalších nových stromků.
Na závěr pak všechny čekala příjemně
vytopená klubovna na fotbalovém hřišti
s občerstvením, které pro účastníky připravil SK Chocerady, a beseda s myslivci.
Povídání to bylo velmi příjemné a spontánní. Záznam z něj přinášíme ve zvláštním
příspěvku v tomto zpravodaji. Moc děkujeme členům SK Chocerady i Mysliveckého
sdružení Ostříž za toto příjemné zakončení
dne. A samozřejmě velké díky všem dobrovolníkům, kteří své volné odpoledne věnovali užitečné práci pro naši obec.
Klára Růžičková

Z Á Z N A M Z B E S E DY S M Y S L I V C I
V rámci Dne Země proběhla kromě brigády také beseda se členy Mysliveckého spolku Ostříž Chocerady. Besedy se zúčastnil předseda mysliveckého sdružení Ing. Martin Böhm spolu s kolegy Romanem Stískalem a Richardem Wiesnerem.
Povídání zahájil Martin Böhm několika obecnými informacemi o spolku a vzápětí se rozvinula diskuze s mnoha dotazy.
Povídání bylo velmi zajímavé, přinášíme proto záznam z něj i pro všechny další zájemce.
Náš myslivecký spolek má 24 členů,
hospodaříme v honitbě o rozloze něco
málo přes 1000 hektarů. K našim aktivitám
patří nejen lov, ale také péče o zvěř a krajinu. Každoročně spolupracujeme se zemědělci a lesníky a účastníme se brigád. Pro
zemědělce například sbíráme kámen na
poli, aby se jim v létě při sklizni nepoškodila mechanizace.
Pro lesní správce sázíme stromky nebo
pálíme klest, kterého je v tuto dobu v lese
hodně. Pro obecní úřad jsme letos čistili
úsek na Štěpnici nebo vloni jsme připravovali kůly pro oplocenky. V okolí cest si
můžete všimnout pachových ohradníků,
které instalujeme, abychom zabránili střetům zvěře s dopravními prostředky.
u

Proč se říká myslivost, jaký to má význam?
Nabízí se od slova „myslet“
Je pravda, že myslivost není jednoduchý koníček.
Než se člověk stane myslivcem, musí absolvovat kurz z teorie a krátkou praxi. K učení
doma slouží taková veliká učebnice „Penzum – Myslivost pro teorii a praxi“.
Na závěr kurzu se skládá zkouška ze 7
předmětů - patří k nim legislativa, zoologie, péče o zvěř, zbraně a střelivo, nemoci
zvěře, kynologie, myslivecké zvyky a tradice. Zkušební komise má více členů a každý
předmět zkouší dva komisaři. Ta zkouška je
docela náročná a vyžaduje přípravu. Řada
zájemců má problém takovou zkoušku napoprvé složit.

Je u nás zvěř přemnožená?
Velké téma jsou určitě divočáci. Souvisí
to celkově se změnami v krajině. Dříve byla
malá políčka, dnes najdou v ohromných
plochách monokultur ideální podmínky
pro úkryt a rozmnožování. Bachyně mívají větší počet selat a ve velkých lánech se
dobře skryjí. Jakmile se sklidí lány plodin,
divočáci se objeví na loukách, v zahradách
a začnou problémy. Spousta lidí si ale zvěř
láká ke svým pozemkům i sama. Když si
někdo udělá kompost za plotem, tím divočáky vysloveně k sobě láká.
Srnčí zvěř je početně docela v normě. Je
to naše nejobvyklejší zvěř a můžete ji běžně pozorovat i v průběhu dne. Jelikož srnci
každoročně shazují paroží, můžete v příro-
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Jakého největšího divočáka jste ulovili?
V našem revíru byl uloven divočák o
váze přibližně 200 kg. To by nikdo z vás
nechtěl potkat v lese - čtyři chlapi měli co
dělat, aby ho dostali na valník.
To byste tady dětem
mohli říct, co mají dělat,
kdyby takové prase potkaly ...
Důležité je zachovat
klid a rozvahu a pomalu
a klidně místo setkání
opustit. Když uslyšíte
„fouknutí“ bachyně, je
to takové poslední varování. V případě poranění divokým prasetem je
nutné vyhledat odborné
ošetření, protože na zubech prasat je mnoho
nečistot a každé zranění
musí být důkladně vydezinfikováno a popřípadě
zašito. Nejnebezpečnější
setkání je kombinace bachyně se selaty a na volno puštěný pes. V době, kdy bachyně hájí
svoje selata, je ochotná je bránit. Bylo tu už
pár zraněných psů.
Může být i holka myslivec?
Ano, může, ženy se často věnují například výcviku loveckých psů.
Já sám jsem začínal v mysliveckém
kroužku na základní škole. Na středních
zemědělských školách bývají také kurzy
myslivosti. Složením zkoušek z myslivosti
vše ale nekončí, začínající myslivec musí
ještě absolvovat zkoušky pro získání zbrojního průkazu. Tato zkouška má teoretickou
a praktickou část a je taky dost náročná.
Držení zbraně ostatně dnes vůbec není nic
jednoduchého. Neexistuje nechat pověšenou flintu někde na skobě, zbraň musí být
zajištěna v trezoru, aby se tam nikdo nedostal, ani vaše manželka. Musí to být zajištěno i pro případ vloupání.



K úrazům zbraněmi: většina se stane
z neopatrnosti nebo z nedbalosti. Zásada
by měla být „nabíjím, až když sedím“ na
posedu. Další úrazy můžou nastat při naháňkách např. z neznalosti terénu, proto
nosíme na naháňkách reflexní prvky, abychom byli viděni.
U řeky se prý někdo domluvil s myslivci, aby odstřelili bobra. Ale bobr je přece
chráněný?
To nepřichází v úvahu, o to nic nevíme. Kdyby se prokázalo, že myslivec střelil
chráněné zvíře, tak má problém. A neplatí
to jen pro chráněné druhy. Každá zvěř má
svou určenou dobu lovu, kdo by ji střílel
mimo tuto dobu, způsobuje si problém
také.

Jak je to s lovem nutrií, kdy se loví?
Nutrie je nepůvodní druh rozšířený
v naší přírodě a má stanovenou dobu lovu
až od letošního roku. Myslivci je můžou lovit celoročně.
Jaká je další činnost myslivců?
Důležitá činnost myslivců je péče o zvěř
a přikrmování. Snažíme se, aby tady zvěř
byla zdravá. V přírodě můžete vidět ve slaniscích sůl předkládanou zvěři nebo v krmelcích podávané speciální granulované
krmivo.
Řešíme střety motorových vozidel se
zvěří, velké problémy máme na silnici
z Chocerad do Ondřejova. Každoročně tu
bývá autem sraženo několik kusů srnčí a
černé zvěře. Kolikrát i ve dvě hodiny v noci
zvoní telefon policie, abychom odklidili
sražené zvíře. Je to takový paradox, volně
žijící zvěř patří státu, ale jakmile je s ní ně-

jaký problém, např. to autem sražené zvíře,
řeší to myslivci.
Kdyby někdo jen tak naložil sražené zvíře do kufru, může to být hodnoceno jako
pytláctví. My než ulovené zvíře naložíme,
musíme mu dát plombu, následně se řeší
veterinární testy atd. Když se stane nehoda
se zvěří, volejte proto policii, ta má kontakty na místní myslivce a pomůže vše řešit.
Další riziková silnice u nás je ta z Chocerad do Růženína. Není to tak dávno, co tam
řidič srazil stokilové prase.
Je vítané, když se objeví liška, nebo kdyby
se třeba vrátili vlci?
Šelmy jsou na jednu stranu užitečné, ale
mohou přinášet i problémy. Liška v přírodě
chytá myši a likviduje např. padlé kusy, ale
když se dostane někomu do kurníku, tak
to tak veselé není. Občas se
i do našich končin zatoulá
rys. A takový rys loví nejen
pro obživu, ale i jen tak pro
radost. Vlk sice může být
predátor pro divočáky, ale
když má možnost, raději
si vybere snadnější kořist,
třeba ovce v ohradě. Když
byly šelmy běžné, lidi žili
jinak. Zapomeňte na to, že
v případě výskytu vlků byste
šli jen tak do lesa, a se psem
puštěným na volno.
Venčení psů v přírodě
na volno je ostatně právě
v těchto dnech také žhavé
téma. Odnáší to nejvíce
srnčí zvěř. Srny jsou březí a
v tento čas mají těsně před
porodem. Co jsou schopni
udělat na volno puštění nevychovaní psi,
nechtějte vědět. Nejhorší zážitek pro myslivce je nacházet stržené kusy psem a pak
zakopávat srnu s ještě nenarozeným mládětem.
Další příklad toho, co nedělat, je sbírání mláďat v přírodě v domnění, že jsou
opuštěná. Opravdu srnčata ani malé zajíčky
nesbírejte, jakmile na ně sáhnete, zanecháte na nich svůj pach a hrozí to, že je matka
opustí.
S mláďaty souvisí i další činnost myslivců, a to vyhánění zvěře před senosečí. Snažíme se tady o spolupráci se zemědělci, aby
nám aspoň pár dnů dopředu dali vědět, že
se bude sklízet, a my jsme před tím mohli
vyhnat srny s mláďaty. Proti dnešním velkým strojům srnčí nemá šanci, nestihnou
utéct. Zemědělci mají sice povinnost seče
nahlašovat, ale trochu trvalo, než se to zaběhlo. Nicméně nyní spolupráce v tomto
u

dě běžně najít srnčí shozy. Daňci se u nás
vyskytují méně, velkou bariéru tady představuje dálnice. Směrem od Vranova k Benešovu je už daňčí zvěře více. Do Chocerad
se daňci dostali z Ondřejovska.
Jelení zvěř se tady nevyskytuje. Stejně
tak se zde nevyskytuje mufloní zvěř. Mufloní rohy na rozdíl od parůžků nenajdete,
mufloni rohy neshazují, každým rokem jim
dorůstají a jak se zatáčejí, někdy hrozí až
vrůstání toulců do hlavy. (Což bylo vidět na
preparátu, který myslivci přinesli na ukázku.)
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funguje dobře. Srnčí zvěř vyháníme s pomocí loveckých psů – ohařů.
O divočácích je známo, že docela dobře
plavou. Řadu let jsem se účastnil akce Čistá řeka Sázava a mnohokrát jsem viděl při
tom utopené divočáky. Čím se to stane?
Nejčastěji se utopí, když se proboří v ledu,
nebo když po dešti přecení svoje síly. Také
není nic neobvyklého, když po zimě volají chataři, že mají v bazénu utopené zvíře.
Máme jeden takový opravdu „pěkný“ případ z poslední doby. Po zimě jsme vyndávali
z bazénu srnce, který v něm byl už od podzimu. To byla strašlivá chuťovka, žaludek se
obracel… A nejlepší na tom bylo, že ten pán
volal za dva týdny znovu. To už jsme si pak
vysvětlili, že si tuhle práci nějak zařídí sám…
My nejsme povinni likvidovat uhynulé kusy
na soukromých pozemcích.
Pohyb zvěře v přírodě má svá pravidla a
roky chodí zvěř po „svých ochozech“, které
historicky využívají po generace. Problém
pak může nastat, když takový ochoz protne komunikace nebo si tam někdo postaví
rodinný dům. Zrovna jeden takový ochoz

je právě tam, co se teď staví nové dvojdomky na Komorním Hrádku. Uvidíme, kde si
zvěř najde svou novou stezku. Každopádně
motoristé by měli jezdit opatrně hlavně v
období rozednívání a stmívaní, kdy je pohyb
zvěře největší. Pachové ohradníky sice pomáhají, ale rozběhlou zvěř už nemusí zastavit. Pachy v pachových ohradnících se musí
pravidelně měnit, jinak si zvěř může zvyknout a pachový ohradník přestane být účinný. Také se zkoušely zvukové ohradníky, ale
byl to stejný problém, zvuk byl sice zvířatům
nepříjemný, ale jakmile pochopily, že se jim
nic nestane, přestaly si toho všímat.
Občas máme problém, jako před pár
lety v Samechově, kdy jsme dělali pachové
ohradníky, všichni to chtěli … a tyčky za
pár dnů zmizely … asi někam k rajčatům.
Jak odradit kuny, aby nenavštěvovaly naše
příbytky?
Kuna je problém, je štíhlá, všude se protáhne, chutnají ji všechny izolace … Co se
prý osvědčilo, je tygří hovno
Byla tu teď někdy zaznamenána vzteklina?

Ne, určitě minimálně od roku 2008 tu
nebyl žádný případ. A obecně i v celé ČR se
vzteklina vyskytne jen výjimečně.
Jaká jsou tu další zvířata k vidění?
V blízkosti Chocerad je možné spatřit
bažanta, kachnu divokou, občas také zajíce
polního. V lese skrytým způsobem života
žije jezevec. Vidět můžeme spoustu zpěvných ptáků a dravců. U vody lze někdy spatřit chráněnou vydru.
Beseda s myslivci byla hodně zajímavá, trvala něco přes dvě hodiny a čas strašně rychle
utekl. Zajímavé byly i časopisy s mysliveckou
tématikou a velká kniha mysliveckých tradic.
Myslivci si s sebou přinesli také preparáty a
trofeje daňčí, mufloní, srnčí a černé zvěře a k ukázce byly i vyčiněné kůže z lišky a
divočáka. Společnost myslivcům dělala fena
loveckého plemene štýrský brakýř.
DĚKUJEME
Ve spolupráci s ing. Martinem Böhmem
zaznamenala Klára Růžičková

B Ý VA L Ý DV Ů R O B O R A
Ve dvoře bývalo
zaměstnáno
podle jeho velikosti 5 až 20 osob. V
čele správy dvora
stál šafář, který rozděloval práci nejen
čeledi
(pacholci,
děvečky a jiní), ale i
poddaným příslušejícím ke dvoru z daného panství a doZ vojenského mapování z let 2. pol. 18. stol.
zíral na její průběh.
Byl zodpovědný za
chod dvora vrchnostenskému úředníkovi. (1832), František Kolman (1860), Josef
Šafářka dohlížela na práci děveček a měla Kolman (1867) a poklasný Josef Tesařík
na starosti péči o mléčné výrobky, provoz (1847) a Vojtěch Krejcárek (1851).
kuchyně a zajištění stravy pro čeleď. PoV popisu komornohrádeckého panství
klasný měl na starosti polní práce, rozdělo- z roku 1525 je uveden spolu s Chocerady
val práci na polích a staral se o uskladnění a poplužní dvůr. V Tereziánském katastru
výkaz obilí. Kromě (dominikál) z roku 1757 je uveden vrchšafáře, šafářky a po- nostenský dvůr Obora s ovčínem. Johann
klasného pracovali Gotfried Sommer ve svém topografickém
ve dvoře pacholci, díle Das Königreich Böhmen, ve 12. svazku
kteří se především věnovaném Kouřimskému kraji (Kaurzistarali o ustájený mer Kreis) z roku 1844 uvádí u Chocerad
dobytek a děvečky, poplužní dvůr Obora (Wobora).
které obstarávaly
Na hospodářské výstavě konané v Bedojení krav.
nešově v září 1875 obdržel velkostatek KoV choceradské morní Hrádek tři stříbrné medaile, za chov
matrice je uveden hovězího dobytka smíšeného mürzthalskéze dvora Obory ša- ho plemene, za chov ovcí Negrettek a za vyPlánek na podkladě císařského otisku stabilního katastru r. 1841 fář Jakub Kolman stavené polní plodiny žito, oves a brambory.

Poplužní neboli panský dvůr Obora
v Choceradech původně stál osamocen západně od Chocerad, dnes je pohlcen okolní
zástavbou.
Dvůr Obora je poprvé zakreslen na mapě
1. Vojenského mapování z let 1764 až 1768,
poté na mapě Císařského povinného otisku
stabilního katastru z roku 1841: Vpravo při
dvoře stojí pozdně barokní sýpka, největší
na komornohrádeckém panství, s hodnotným vstupním portálem (nyní čp. 315), vlevo je ovčín (nyní čp. 114 a 200). Proti dvoru
(čp. 62) stojí roubený dům ovčáka.
Na katastrální mapě z roku 1902 přibyla
ve dvoře novostavba obytného domu.
Poplužní dvůr (německy Meierhof) je
historické označení pro panský neboli vrchnostenský dvůr, ke kterému náležela zemědělská půda (tzv. dominikál), kterou obhospodařovala vrchnost ve své vlastní správě.

u
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V roce 1881 byl dvůr Obora, Levín,
Pyskočely a Komorní Hrádek ve vlastní
správě velkostatku, ostatní dvory Zahořany, Myšlín a Moštice byly pronajaty.
V roce 1891 měl dvůr Obora rozlohu
89,08 ha a komornohrádecký velkostatek
nabízel na prodej pšenici, žito, ječmen,
oves, brambory, ovce, hovězí dobytek.
V místopisném slovníku Václava Kotyšky z roku 1895 je uveden poplužní dvůr
Obora (89,08 ha) a ovčín.
Ve Schematismu Ignáce Titla z roku
1902 je uveden dvůr Obora ve výměře
74,81ha a ve vlastní správě velkostatku.
Poté byl dvůr Obora pronajat a prvním
nájemcem byl jistý Škvor, ale nedařilo se
mu. Druhým nájemcem byl Josef Židlický,
ze starého selského rodu původem z Rostoklat (západně od Českého Brodu).

synů, a to Břetislava
Václava, Miroslava Františka, Vladimíra Josefa, Oskara
Antonína a Zdeňka.
Manželka
Růžena dál vedla po
smrti manžela pronajatý knížecí dvůr.
Na památku svého
zemřelého manžela,
dlouholetého člena
místní školní rady,
Plánek na podkladě katastrální mapy z r. 1902
věnovala na potřeby
chudé mládeže 50K. Na pozemku u až 1945 byl starostou obce Chocerad.
mlýna zřídila pro své syny tenisové V roce 1945 zvolen předsedou místní
hřiště. Jako služebná u ní byla zaměst- organizace Československé strany lidové
naná od června 1913 do července 1921 v Choceradech a ve volbách v roce 1946
Marie Velebová.
byl zvolen do rady Místního národního
Za 1. pozem- výboru v Choceradech a také na post
kové reformy byl předsedy zemědělsko-finanční komise.
dvůr Obora ve výV roce 1948 Akční výbor MNV proměře 50 ha pone- vedl úplné vyvlastnění dvoru Obora a
chán velkostatku rodina Šimkova byla ze dvora vystěhováKomorní Hrádek na. V soupisu obyvatel Chocerad z roku
a dlouhodobě pro- 1960 jsou uvedeni manželé Josef a Antonajat Josefu Šim- nie Šimkovi v čp. 5. O dalších osudech
kovi. Ostatní dvo- rodiny Šimkovy není více známo.
ry Levín, Myšlín,
24. srpna 1949 došlo na slavnostZahořany
byly ní rozorávání mezí místních rolníků za
prodány bývalým účasti hudby a kroužícího letadla, které
nájemcům a dvůr shazovalo pozdravy armády rolnictvu.
Pyskočely byl celý Toho dne bylo v Choceradech založeno
rozdělen.
jednotné zemědělské družstvo, které do
Dvůr Obora, r. 1920
Josef Šimek byl svého majetku přebralo i dvůr Obora.
v roce 1924 spoV současné době jsou ve dvoře sklaJosef Židlický (*1866 Břežany II., luzakladatelem Okrašlovacího spolku dy, obytný dům byl zbourán, ovčín byl
+1915 Chocerady, pohřben v Choce- v Choceradech. Byl členem Republikán- přestavěn na obytný dům, domek ovčáka
radech) byl synem Václava Židlického, ské strany zemědělského a malorolnické- zanikl a sýpka chátrá.
nájemce knížecí hospody v Břežanech ho lidu, tzv. Agrární strany. V letech 1931
Vít Vítek
II. (severozápadně od Českého Brodu)
a Kateřiny rozené Židlické (*1839). ZaSTŘELECKÉ AKCE POŘÁDANÉ LZ KONOPIŠTĚ
čínal vést hospodářství jako hospodářský
NA PARCOUROVÉ STŘELNICI VRÁŽ V ROCE 2022
správce ve Velké Vsi čp. 5 (rustikální statek JUDra. Alberta Žegklitze, c. k. majora auditora v. v.) a byl členem Národní
7.5.
Lovecký parcour 80 terčů - pro veřejmost
strany svobodomyslné tzv. mladočechů,
11.6.
Memoriál Antonína Waltera - pro veřejnost
za které kandidoval v roce 1900 ve
8.10.
Finále českého poháru - pro veřejnost
volbách, poté se stal nájemcem dvora
9.10.
Lovecký parcour LZ Konopiště - uzavřená soutěž
Obora v Choceradech knížete Khevenhüller-Metsche.
Akce jsou celodenní od 9 do 18 hodin. Tréninky : každé úterý od 15 -18 hod. Během prázPodle pamětníků dvůr v Choceradech
dnin nebude pořádána žádná větší akce. Veřejné závody najdete na www: parcour. cz.
zvelebil, pěstoval prvotřídní obilí a cukZměny a doplnění termínů vyhrazeny. Vzhledem k situaci Covid-19 je po uvolnění
rovou řepu, měl 40 krav na mléko, ktezvýšený zájem o komerční využití střelnice.
ré vozil každý den do Prahy. S manželBc. Martin Stejskal, správce střelnice Vráž
kou Růženou rozenou Panochovou měl 5
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