Zpravodaj
září 2020

Chocenice • Kotousov • Chocenická Lhota • Zhůř
Úvodní slovo starosty
Léto se nezadržitelně přiblížilo ke svému
konci a pomalu nastanou podzimní dny.
Letošní léto bylo ve znamení hezkého počasí, prokládaného častými dešti, a tak si
většina užívala teplých a dlouhých dnů
buďto u vody, v přírodě nebo u vychlazeného nápoje. Letní měsíce jsou pro obec vždy
časem největších prací při údržbě veřejné
zeleně, časem poutě a činností, které jsou
spojeny výlučně se slunnými dny.
Od vydání posledního zpravodaje uplynuly
tři letní měsíce, kdy se život v obci a práce
pro obec nezastavily, spíše naopak. Práce
pro obec je tolik, že čím více se udělá, tím
více zbývá ještě další práce udělat. Občas
se zdá, že za cokoliv vezmeme, to nám zůstane v ruce rozpadlé. Naštěstí se podařilo
zvýšit počet zaměstnanců, kteří buď na dohody nebo v hlavním pracovním poměru
vykonávají práce pro obec. Díky tomu bylo
možné se pustit do činností, které dříve
byly opomíjeny nebo nebyly vykonávány
vůbec.

Od června jsme měli k dispozici mulčovací rameno za náš traktor. Tak postupně
jsme mohli obsekávat (mulčovat) dlouhodobě zarostlé a neudržované příkopy
podél obecních cest, mezi vysázenými
stromy. Práci, kterou by vykonávalo několik lidí křovinořezy, stihne provést stroj
za mnohem kratší dobu. V zimním období bude třeba ještě vyřezat některá místa
hustě prorostlá nálety a které mulčovač
nezvládne, ale příští rok už by mělo stačit posekat vyčištěné příkopy 2- 3 x ročně
a okolí cest bude zase vypadat jako kdysi. Celé letní prázdniny jsme se věnovali
údržbě školy, obnovovali jsme staré podhledy, natírali je, stejně jako vnější zařízení školky z dřeva. Zakoupili jsme již
i fasádní barvu a chtěli bychom, zatím
zvenku, opatřit fasádu veselejší barvou
než klasickou šedivou, která na škole je
od jejího vybudování. Ve škole došlo k výměně některých armatur, která byly téměř
muzejními kousky. Z boku budovy jsme
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vybudovali malý domeček pro hračky dětí
z mateřské školy.
Na Chlumku jsme zvýšili oplocení kolem
vodojemu a opatřili jej i ostnatým drátem.
Chtěli bychom udržovat okolí plotu tak,
aby nebyl, jako dosud, ztracený v kopřivách. Postavili jsme bránu pod Drnákem,
jednak jako atrakci pro příchozí, aby se
přes ní rozhlédli do našeho kraje, a dále
i pro svatby, které premiérově proběhly
na Chlumku v srpnu. Na Chlumku proběhlo hned několik svatebních obřadů,
z toho dva byly obřady našich místních
spoluobčanů. Osadili jsme ještě jednu velkou dřevěnou lavici pod dubem, opravili
a doplnili informativní ceduli u Drnáku.
Dne 1. srpna jsme uspořádali již. 5. ročník našeho Festu, který si postupně získal
oblibu. I ve zkráceném programu si čas našlo přes 200 návštěvníků, kteří si poseděli
a popovídali při hudbě s občerstvením zajištěném nově naším hospodským. Za pomoc při přípravě je vhodné poděkovat zejména hasičům a některým občanům, kteří
věnovali svůj čas pro dobrou věc. Děti si
jako každoročně užily pěny a pan hospodský pro ně uspořádal zajímavý dětský den.
Náklady spojené s akcí nepřesáhly částku
30 tis. Kč.
V průběhu léta probíhaly práce na opravě
naší kaple, byla odstraněna stará popraskaná betonová podlaha, kterou nahradila
ručně dělaná dlažba z pálených cihel. Ta
byla ještě navoskována a získala patinu staré dlažby. Dali jsme do opravy harmonium, které je dlouhodobě nefunkční. Předpokládané náklady jeho opravy jsou 20 tis.
Kč. Dále jsme do kaple nechali zhotovit
nákladem 41 tis. Kč lavice, z nichž 4 budou napevno při stěnách a jedna mobilní

v prostoru. Možná si kladete otázku, proč
„cpeme“ peníze do kaple, když je v ní jedna
mše za rok a věřících je v obci „pět a půl“.
Věc má dva úhly pohledu - jednak stavební, jelikož každá stavba je vizitkou svého
vlastníka a kaple byla posledních mnoho
desítek let bohužel nechtěnou součástí
obce, kterou bylo „nutné“ před poutí nabílit a byla na obtíž. Chceme, aby i stavba kaple byla součástí našich životů, proto
zvon zvoní 2x denně, proto je večer nasvícená, atd. Druhou rovinou je rozměr duchovní, kdy máme povinnost umožnit našim věřícím důstojné místo pro mši, křty
nebo pro veřejnost mít možnost případně
i pro malé koncerty v pěkném prostředí.
Ještě nám schází vyměnit okna a celá rekonstrukce kaple bude hotova. Podobně
v Kotousově, kde jsme nechali okopat zdi,
položit stejnou podlahu jako v Chocenicích a původní oltář z roku 1875 jsem
zrenovovali do původního stavu. Kapličce
ve Zhůři a Kotousově jsem opravili i vchodové dveře, které byly taktéž v dezolátním
stavu. Kaple v Chocenické Lhotě, jakkoliv
také nevyužívaná, je v dobrém stavu a nepotřebovala investic.
Dne 1. září byl zahájen další školní rok,
dětí ve škole je poměrně málo a neustále
bojujeme o přežití školy. I proto jsme uvítali možnost postavit z větší části z dotací
školní hřiště, které děti slavnostně samy
uvedly do provozu. Celkově se vyvedl
i první školní den, kdy jsme přivítali prvňáčky a každému dítěti ze všech tříd jsme
věnovali malou pozornost.
V srpnu jsme opravili staré kolotoče
na obci, které slouží již několikáté generaci
dětí. Chtěli bychom ještě upravit pískoviště na návsi. Koncem měsíce proběhla
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tradiční pouť, které bohužel počasí moc
nepřálo. V sobotu předtím uspořádalo
SDH taneční zábavu, která se pro nepřízeň
počasí uskutečnila v sále hospody.
Od konce července je vyklizen dům čp. 3,
který nájemníci opustili. Nás čeká nyní vyklizení některých prostor a chceme se pustit do okopávání omítek a příprav opravy
střechy a získání dotací na celkovou rekonstrukci.
Požádali jsme SZFI o dotaci pro připojení vody z nového vrtu do obecního vodovodu a obdrželi ji ve výši 70 % celkových
nákladů, celkově tak získáme částku minimálně1.007.049 Kč. Díky koronaviru
a vládním manévrům okolo roušek a pomoci státu bohužel bude obecní rozpočet

chudší o cca 11%, což představuje cca
1.100.000,- Kč oproti tomu jsme od státu
obdrželi kompenzaci 749.000,- Kč, tedy
celkově propadnou příjmy obce o přibližně
300 tis. Kč.
Ne všechno se nám ale podařilo. Neustále
se protahuje administrativa kolem uvažované dřevěné zastřešené terasy u hospody
a jsme téměř rok ve skluzu s jejím vybudováním. Důvodem je nevydaná stanoviska
hasičského záchranného sboru, které se
projektantovi doposud nepovedlo zajistit.
Máme problémy s funkčností veřejného
rozhlasu, některé reproduktory mají vybité
baterie. Taktéž se porouchal měřič rychlosti ve Zhůři a bude v něm třeba osadit nový
záložní zdroj.

Zprávy z obecního zastupitelstva
Schůze obecního zastupitelstva proběhla
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jen několik bodů, z nichž stojí za zmínku
zejména schválení závěrečného účtu obce

za rok 2019 a účetní závěrky Základní
a mateřské školy v Chocenicích, schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene k pozemku
parc. č. 623/1 v k. ú. Chocenice a pověření
starosty k účasti na valné hromadě KAV

Starý Plzenec a. s., jejímž je obce akcionářem. Součástí schůze byla i zpráva starosty
a po diskusi byla schůze ukončena. Zápis
z ní je přístupný na webových stránkách
obce.
Ing. Jaroslav Matoušek

Telegraficky
Jakkoliv je poměrně nejistý další vývoj
s onemocněním COVID- 19, rádi bychom
v měsíci září slavnostně otevřeli nově zřízenou žlutou turistickou trasu KČT, která
vede přes obec. Plánujeme táborák a soudek
piva s posezením u Vejsováku.
Na 10. října je předběžně naplánován turnaj
v pétanque - Chocenický šoupák-memoriál
Rudly Šváchy. Zájemci o hru nechť sledují
webové stránky obce, případně facebook,
aby získali aktuální informace.
Opakovaně se množí stížnosti na hluk
motorových sekaček, které někteří

„trávožrouti“ vytáhnou v neděli, nejlépe
po obědě a pustí se do zanedbaného trávníku. Případně na zvuky motorových pil,
cirkulárek apod. Chceme v tomto směru
apelovat na obvyklou ohleduplnost mezi
sousedy s přáním, že oběd nebo odpolední
káva se zákuskem nechutná nejlépe s hlukem cirkulárky či staré vyšeptané sekačky
od Bédi Trávníčka. Zkusme si udělat neděle
klidnými, v souladu s křesťanským zvykem,
kdy neděle byla dnem odpočinku. Předem
díky.
Radek Keller
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Z historie obce
Valdštejnové v Chocenicích

Valdštejnská historie v Chocenicích se začíná psát roku 1840, kdy Kristián ValdštejnVartenberk koupil velkostatek Chocenice.
Jak k tomu došlo?
Kristián se narodil v roce 1794 v Praze.
Roku 1816 zdědil po svém prastrýci Janu
Vojtěchovi Czernínovi z Chudenic šťáhlavské panství se zámkem Kozel, kde také část
života přebýval. Chocenice ale byly z dědictví odděleny a předány dcerám Josefa Vratislava z Mitrovic Josefíně Gabriele a Antonii. Ty jej v roce 1840 nakonec prodaly
Kristiánovi.
Ten byl velmi podnikavý,
a tak se snažil zaostalé panství pozvednout
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Svatební foto Karla Arnošta Valdštejna
z roku 1920
například zřízením strojírny a slévárny železa a litiny v Sedlci u Starého Plzence, kde
zaměstnával i pozdějšího plzeňského průmyslníka Františka Belaniho. Po Kristiánově smrti se ze závodů v Sedlci stávají roku

1859 Valdštejnské strojírny. V závodu pak
začíná soupeření mezi Františkem Belanim
a plzeňským inženýrem Emilem Škodou.
Po Kristiánově smrti v roce 1858 se velkostatek Chocenice dostal do rukou jeho syna
Arnošta Antonína z Valdštejna (1821-1904),
který byl neméně podnikavý. Stál například
u založení České severní dráhy, jenž se později stala důležitou železniční společností
v Rakousko-Uhersku. Za jeho života činila
rozloha chocenického velkostatku 1964 ha,
z toho 667 ha polí, 191 ha luk a 964 ha lesů.
K velkostatku náležel lihovar a pila. Mlýn
byl pronajatý mlynáři Nyklasovi. Po smrti
Antonína se ujímá majetku jeho nejstarší
syn Arnošt Karel (1849-1913), který kromě
otcovského dědictví převzal navíc majetek

vymřelé tzv. duchcovské linie. Díky tomu
počátkem 20. století patřil mezi nejbohatší šlechtice v Čechách a patřil mu majetek
převážně v severních Čechách o rozloze
50 000 hektarů půdy. Po jeho smrti převzal
dědictví, včetně Chocenic, jeho mladší bratr
Adolf Arnošt (1868-1932), jeho majetek byl
dotčen pozemkovou reformou v roce 1923,
po jehož smrti byl posledním držitelem rodového majetku Karel Arnošt z Valdštejna,
celým jménem Karel Arnošt Maria Josef
Adolf Antonín Benediktus Felicitas (18971985), kterému byl Benešovými dekrety zabaven veškerý majetek, samozřejmě včetně
Chocenic. Tím skončilo také téměř stoleté
panování tohoto rodu v Chocenicích.
Anna Kellerová
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Společenská kronika
Vzpomínka

Dne 29. 8. 2020
uplynulo 20 let,
kdy nás náhle
opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a bratr pan
Jiří Korbel z Chocenic.
S láskou vzpomínají manželka Naďa, dcery s rodinami a sestry
Eva a Jaroslava.
Naši oslavenci

Červenec
Marie Vavřínková, Kotousov 1, 81 let
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Srpen
Irena Jandová, Chocenice 88, 90 let
Jaroslava Koudelková, Chocenice 31, 86 let
Miloslava Milotová, Chocenice 69, 83 let
Září:
Jan Syrový, Chocenice 137, 85 let
Daniela Strnadová, Chocenická Lhota 24,
80 let
Narození

Tereza Matoušková, Chocenická Lhota, 6
Tadeáš Vaniš, Zhůř, 120
Kristýna Nancy Hojdová, Chocenice 144
Zemřelí

Josef Strnad Chocenická Lhota 3
Naděžda Hrabačková Chocenice 129
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