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Úvodní slovo starosty
Dovolte mi, abych se na Vás obrátil na úvod
dalšího čísla našeho zpravodaje, který si postupně získává oblibu a pevné místo mezi
našimi občany. Oproti předchozím vydáním
jsme zvýšili počet výtisků o padesát, aby se
skutečně na každého dostalo s tím, že případné zbylé výtisky jsou k dispozici na obecním
úřadu či v prodejně ZKD.
Od 13. března 2020 se potýká celá republika
včetně naší obce s nákazou nového chřipkového viru. To přineslo značný zásah do celkového života obyvatel obce, na obecním úřadě
jsme se snažili minimalizovat projevy, které
v souvislosti s vládními nařízeními dopadaly
na obecní úřad a jeho administrativu. Denně
jsme tedy byli zavaleni množstvím nařízení,
kdy jedno rušilo druhé, docházelo k častým
změnám již předem vydaného nařízení, protože jsme pochopili, že od státu nelze očekávat žádnou pomoc, nakoupili jsme v první fázi
100 textilních roušek, které jsme distribuovali mezi seniory starší 65 roků. Následně nám
naše místní ženy či slečny ušily další roušky,
které jsme roznesli i osobám mladším nežli 65
roků. Po třech týdnech jsme obdrželi od státu 10 litrů desinfekčního prostředku a jeden

pár rukavic. Desinfekční prostředek používáme k úklidu na obecním úřadu a ve sběrném
dvoře. Ten jsme byli nuceni na 14 dní zavřít
a následně je otevřen v nouzovém režimu, kdy
je nutné vstupovat do prostoru sběrného dvora pouze jednotlivě, a v tomto směru apeluji
na občany, aby dodržovali provozovatelem
stanovené podmínky, tedy měli na obličeji
a ústech roušky a měli i rukavice. Pokud by se
opakovala situace, že někdo z obyvatel obce
se odmítne tomuto nařízení podrobit, bude
sběrný dvůr bez dalšího dlouhodobě uzavřen.
Práce pro obec však neustaly, a naopak jsme
se snažili využít příznivého počasí jednak
k tomu, abychom v době vegetačního klidu
pokračovali v námi zamýšlených úpravách
veřejné zeleně. Proto jsme pokračovali ve vytrhávání náletových porostů podél některých
komunikací s cílem vytvořit prostředí pro
další výsadbu nových alejí tak, aby naše krajina byla kulturní tak, jako byla ještě počátkem
padesátých let minulého století. Samozřejmě,
že jsme si vědomi, že nelze zcela ničit životní prostor našim zvířecím spolusousedům,
a tak se snažíme citlivě zachovat některá křoviska, keře, aby změna z nekulturní krajiny
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na kulturní byla plynulá. Za tímto účelem
jsme také zakoupili 32 ks vysokokmenů
ovocných stromů, a to třešní, višní, švestek,
hrušní a blum. Jde o odrůdy, které jsou téměř
bezúdržbové, a stromy jsme vysázeli zejména na našich pozemcích při příkopu u cesty
z Chocenic na Bzí. Nyní je pravidelně zaléváme, aby se zakořenili. Zároveň jsme vyčistili
prostor ve Štěpnici u Vejsováku, který byl plný
náletových dřevin, které zcela zarostly původní pláž, zničenou necitlivým návozem zeminy s kameny po roce 1990. Již jsme na místo
osadili dřevěnou lavici se sedačkou tak, aby si
mohli příchozí sednout a vychutnat konečně
vodou naplněný Vejsovák.
Po zimě jsme také uklidili místní komunikace ošetřené štěrkovým posypem, nechali jsme
rozřezat 30m3 smrkového dřeva z obecního
lesa pro účely potřeby obce. Z části prken
jsme např. vyrobili 20ks budek pro ptáky,
které jsme v mezidobí rozvěsili po okolí obce.
Nadále pokračují práce v souvislosti s připravovanou čistírnou odpadních vod a zadali

jsme geodetické vytýčení polohopisu a výškopisu uvažovaných tras odpadní kanalizace
a budoucí čistírny odpadních vod. V obecních lesích jsme dotěžili zbytek kůrovcového
loňského dřeva, šlo o cca 150 m3, ale je poměrně těžké sehnat kupce na dřevo. Vyklidili
jsme kompletně čtyři paseky, kde jsme i spálili klestí a máme je připraveny na podzimní
sadbu smíšené lesa- jedle, buky, duby a smrky.
Dále probíhá samotěžba občany, prodali jsme
cca 200 m3. Osadili jsme feromonové lapáky,
kůrovcová kalamita pokračuje bohužel dál.
Jak jste již mnozí zjistili, bylo dokončeno
školní sportovní hřiště, které bylo oficiálně
předáno včetně terénních úprav dne 20. dubna 2020. Chtěli bychom ještě některé terénní
úpravy udělat vlastním nákladem, a to i včetně vysázení ovocných stromků a keřů v areálu školy. A rádi bychom do budoucna našim
dětem připravili podmínky pro pěstování zeleniny tak, aby se naučili pracovat s tím nejúrodnějším, co máme- půdou.
Vlastimil Štětina

Zprávy z obecního zastupitelstva
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Dne 2. dubna proběhlo formou elektronické videokonference zasedání zastupitelstva, které v nouzovém režimu přijalo

pouze obecní rozpočet, rozhodlo dále o způsobu výběru zhotovitele a jednání o uzavření smlouvy o dílo a uzavření smlouvy o dílo

na vypracování projektové dokumentace
na rekonstrukci domu čp. 3 v k.ú. Chocenice
do ceny díla 500.000,- Kč vč. DPH. Budova čp. 3 je bohužel ve zcela havarijním stavu
a nemáme k ní jakékoliv dokumenty, ani zaměřený stávající stav. Dále bylo rozhodnuto
o zakoupení mulčovacího ramene, ať s pomocí dotace či bez ní za traktor v hodnotě maximálně 350.000,- Kč + DPH, neboť původní
usnesení by nám neumožnilo zakoupit mulčovací rameno v požadované kvalitě a parametrech.
Dne 7. května proběhlo již třetí letošní zasedání obecního zastupitelstva. Ani toto zasedání nebylo v normálním režimu. Tak museli všichni zastupitelé i občané trávit schůzi
v rouškách a s rozestupy, rozhodně byla schůze bližší normálu, než předchozí, konaná
pouze elektronickou cestou bez přímé účasti
zastupitelů i veřejnosti.
Schůze měla na programu celkem 18 bodů,
z nichž podstatnou část tvořilo schvalování uzavření smluv o budoucích smlouvách
se společností ČEZ Distribuce a.s. k ukládání přívodního vedení k nově budovaným
nemovitostem, celkem byly schváleny čtyři
smlouvu podobného obsahu. Kromě toho zastupitelstvo rozhodlo o změně obecního rozpočtu, kdy navýšilo výdaje v oblasti školství
o 2.600.000 Kč na dostavbu školního hřiště,
o 20.000,- Kč na opravy obecního rozhlasu, v oblasti příjmů pak schválilo příjem ze
státního rozpočtu ve výši 2.594.205,- Kč,
jako dotaci na školní hřiště od ministerstva.
Hřiště stálo celkem 4.104.012,60,-Kč a rozdíl
mezi touto cenou a obdrženou dotací platila
obec ze svého. Je třeba uvést, že podstatnou
Poděkování

Velké poděkování od obce patří, za ušití
roušek pro spoluobčany, slečně Michaele
Petržílkové a paní Václavě Havlové.

část nákladů tvořily zemní práce a zbudování
opěrné zdi.
Zastupitelstvo dále schválilo nový ceník sběrného dvora, který bude i nadále pro občany
bezplatný, ale pro obec došlo za odvoz nashromážděného odpadu k opětovnému navýšení
cen. Ročně tak obec platí okolo 470.000,- Kč
za pořádek v obci.
Zastupitelstvo naopak neschválilo požadavek
KAV Starý Plzenec a.s. na navýšení vodného
a dále žádost o zbudování jezírek na Komorenském potoce pod Kotousovem. Dále bylo
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schváleno uzavření příkazní smlouvy pro
dotační podporu v rámci programu Státního
fondu životního prostředí k akci „Napojení
záložního vrtu na úpravnu vody Kotousov“
za cenu 40.000 Kč. Obec se zavázala doplatit
KAV Starý Plzenec a.s. částku 18.452,58 Kč,
jako provozní ztrátu při provozování vodovodu a dále se rozhodla vyměnit několik sekčních šoupat po obci a vyměnit hydrant, pro
potřeby SDH.
Dále zastupitelstvo rozhodlo o propachtování
části pozemků parc.č 398/10 o výměře 250
m2, parc.č. 398/34 o výměře 595 m2, parc.č.
398/35 o výměře 1590 m2 vše v k.ú. Chocenice společnosti ZD Komorno a.s. na dobu
jednoho roku s možností prolongace, pokud
obec nebude pozemky potřebovat pro svou
potřebu za cenu 2000 Kč za hektar a rok. Jde

o pozemky v místech, kde bude stát budova
ČOV, chceme tedy do doby výstavby tyto
alespoň hospodářsky využívat. Také bylo
schváleno í uzavření smlouvy o dílo na vypracování lesního hospodářského plánu na roky
2022 až 2031
Podle zákona o lesích a vyhlášky o lesním
hospodářském plánování je obec povinna
zpracovat lesní hospodářský plán pro náš lesní hospodářský celek s platností od 1.1.2020
do 31.12.2031. Jde o zjištění stavu lesa, zpracování dat a vyhotovení lesního hospodářského plánu. Vybrána byla firma Plzeňský lesprojekt a.s., která nabídla cenu 490 Kč za hektar.
Předpokládaná cena díla je 28.000 Kč s tím,
že tyto projekty jsou dotovány státem.
Radek Keller

Ze školy
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Děti z naší školy v době koronavirové nezahálejí, pečlivě plní zadávané úkoly, aktivně
se účastní on-line výuky a pravidelně nás
informují o tom, jak si vedou, případně žádají o radu. Velké díky za spolupráci patří
rodičům, kteří byli díky zavření školy ze dne

na den „pasováni“ do role domácího učitele.
Všichni mají náš obdiv za to, jak si s danou
situací poradili a jak skvěle domácí školu zvládají.
Děti dostávají nejen úkoly z matematiky
a českého jazyka, ale i výzvy z jiných oblastí

– výtvarné, pohybové, hudební, z praktického
života. Jednou z výzev pro 3. až 5. třídu bylo
napsat dopis dospělému o světě, ve kterém žijeme. Dopisů se sešlo několik, pojetí byla různá. Někteří popisovali, jak se jim žije v Chocenicích, jiní pojali téma víc globálně. Obsah
jednoho dopisu nás ale zaujal a nadchl natolik, že se o něj chceme podělit i s Vámi, čtenáři Chocenického zpravodaje. Proč? Protože
obsahuje mnoho témat k zamyšlení. Protože

jej zcela samostatně vymyslela prvostupňová
žákyně. Protože si myslíme, že je zajímavé si
přečíst, jak vnímá svět kolem sebe. Protože
chceme, abyste věděli, že tady v Chocenicích
vyrůstá generace, která se zajímá, přemýšlí,
stará o svět kolem sebe a vnímá ho v širších
souvislostech. Protože chceme, abyste věděli,
jak šikovné děti u nás ve škole máme.
za ZŠ Chocenice Kateřina Dvořáková

Dopis dospělému o světě, ve kterém žijeme
Milá prababičko,
tento rok Ti bude už 90 let, proto bych Ti chtěla
napsat, jak vypadá dnešní svět. Od té doby, co
jsi byla malá, se toho hodně změnilo.
Dnešní svět je moderní. Máme skoro všechno:
internet, mobil, televizi atd. Představ si, že díky
aplikacím v mobilu se mnou můžeš mluvit i mě
vidět, i když jsem na druhé straně zeměkoule.
Dříve si děti hrály více venku, dnes si hodně
hrají na mobilu, tabletu nebo počítači. Dokonce se můžeme s kamarádkou sejít přímo ve hře
na mobilu ve virtuálním světě, kde můžeme
spolu běhat, stavět si a povídat.
Této době se říká doba plastová. To proto, že
se skoro vše dělá z plastu. Dá se z něho vyrobit
spousta věcí, ale znečišťuje přírodu. Zvířata ho
mohou sníst a potom umřít. Také se kácí více
stromů než dřív, protože se vyrábí stále nové
věci, které pak lidi vyhodí a zase chtějí nové.
Lidí mají víc peněz než dřív, víš, babi. Hodně
cestují. Dnes (když zrovna není koronavirus)
bys mohla jet na dovolenou, kam chceš.

Je hodně tlustých lidí, protože jí hodně tučného jídla a nehýbou se. Jídlo se dováží z jiných
zemí, a proto můžeme jíst čerstvé ovoce a zeleninu i v zimě. Myslím si ale, že když jsi Ty
byla malá, bylo jídlo zdravější. Dnes se ovoce
a zelenina postřikuje, aby rychleji vyrostla a nezkazila se. Ale neboj, my si v létě pěstujeme
doma bez postřiků. Také počasí se mění. Dřív
bylo hodně sněhu, dnes je sněhu málo. To mě
mrzí, že nemůžu sáňkovat a lyžovat doma, ale
musíme jezdit na hory. V létě je zas veliké horko. To mám ráda, protože se můžu každý den
koupat. Je to však nevhodné pro rostliny, protože
potřebují více vody.
A hlavně jsem, babi, ráda, že se nebojuje a je
mír. V této době se mi líbí a nechtěla bych žít
v jiné. Jsem ráda, že sis přečetla můj dopis.
Mám Tě moc ráda,
Tvoje pravnučka Lucie

Nejstarší minulost obce
Při pohledu do minulosti Chocenic a nejbližšího okolí, v dobách kam nesahají písemné
prameny, je jedním z mála vodítek archeologie. Věda pracující s předměty, které prošly

rukou předků. Tyto předměty se k nám dostávají jako náhodný nález během každodenní práce na poli, v lese nebo třeba během
úprav stavení. Krom věcí, které již známe
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z muzeí, knížek nebo vyprávění i dnešní doba
přináší nové nálezy a překvapení. Ať už se jedná o nálezy na již známých lokalitách nebo
na zcela nových, objevovaných třeba během
stavebních prací, či cíleně hledaných pomocí
moderního satelitního snímkování krajiny.
Mezi nejstarší evidované nálezy v okolí Chocenic patří lokalita se stopami osídlení na tzv.
výšinných neopevněných sídlištích, tedy
chamské kultury. Lokalita Velká skála u Bzí
je jednou z nejznámějších lokalit na Plzeňsku. Díky výzkumu slavného „amatérského“

archeologa F. X. France, povoláním zprvu
především zahradníka na zámku Kozel, dnes
spolehlivě víme, že lokalita náleží do pozdní
doby kamenné (konkrétně do středního eneolitu, 3200-2800 př. n. l.). Mezi nálezy patří
keramika a kamenné nástroje. Mimo to známe z posledních let i další nové lokality náležící této kultuře a to na skalnatých hřebenech
v oblasti Chejlavy. Což poukazuje na fakt, že
se předpokládá vzájemná vzdálenost sídlišť
2-3 km.
Pro jedno z dalších období, konkrétně střední dobu bronzovou, je významným místem
mohylové pohřebiště poblíž místa Chyliny.
Tam na levém břehu Chocenického potoka,
v místě zvaném „na Vilímkách“ vykopávky
odstartoval v roce 1879 nález zlatého drátu
při orbě. V té době však již byla část mohyl
úplně rozorána. Následně pak v roce 1883
od jednoho sedláka zlatý svitek odkoupil hrabě Waldstein. Po návštěvě místa F. X. Francem v roce 1879, dal mohyly prozkoumat
hrabě Pálffy, tehdejší majitel panství Hradiště
u Blovic. Část nálezů byla darována do sbírek hraběte Waldsteina, ale většina putovala
do Národního muzea v Praze. V roce 1882
však F. X. Franc zjistil, že na tomto místě je
dalších 5 mohyl, které následně prokopal.
U zachovaných mohyl byly uvnitř náspů nalezeny kamenné konstrukce, sloužící jako pohřební komory (skříňky). Mohyly obsahovaly
mnoho keramických nádob a bronzových
předmětů (sekerky, dýky, jehlice, náramky
a další) mimo to i zlaté proužky a jantarové
ozdoby.
Bohužel pro mladší období pravěku až
do středověku mnoho důkazů nemáme,
i když je zcela zřejmé, že krajina prázdná nebyla. Pouze se nám dosud důkazy najít nepodařilo nebo je poškodila činnost člověka v některé z mladších dob.
O osídlení v době bronzové/železné hovoří
nepřímo lokalita v poloze „na Maršovech“,

a to díky nálezům nepočetným střepů nádob.
Tato lokalita, která je známa mezi některými lidmi podle svých tmavých skvrn na poli
u rozcestí, je však klíčová pro období vrcholného středověku. Tedy pro období, kdy se zde
nacházel středověký dvůr náležící Nepomuckému klášteru. Zaniklý dvůr Nepomuckého
kláštera nesl jméno Maršov a r. 1558 byl již dle
písemných pramenů pustý. Touto lokalitou se
zabýval především regionální významný badatel Petr Rožmberský, jehož zájmem byla
především šlechtická sídla a historie vesnic.
Právě on provedl tzv. povrchové sběry, během
nichž se mu na poli podařilo najít střepy keramických nádob, které poukazují na existenci
stavby ve 13. - 15. století. Zaniklý dvůr nebo
vesnice, ať už z důvodu válečného nebo hospodářského nebyly v Čechách tou dobou nic
neobvyklého. Pozůstatky zdí a sklepení, která zůstala po středověkých stavbách na místě
polí, byla v mladších dobách pro sedláky nepříjemnou komplikací.
Přestože se k Chocenicím váže písemná zmínka již k roku 1115, hmotné důkazy pro celý
raný a vrcholný středověk postrádáme.
Až z pozdního středověku a počátku novověku máme hmotné doklady osídlení přímo

z Chocenic, z úprav domu čp. 92 tzv. Parlamentu. Pracovníci Muzea jižního Plzeňska
v Blovicích prováděli dohledové práce na stavebních úpravách objektu. Kromě dokumentace základových partií zdiva, které poukazují
na možné pozdně středověké tedy renesanční
stáří, se při jedné části výkopových prací pod
kamennou destrukcí zdi podařilo zdokumentovat objekt, pozůstatek původní stavby, datovatelný podle zlomků keramiky do období
2. pol. 15. století. Objekt byl zajímavý mimo
jiné i tím, že jeho obsah byl podroben tzv.
makrozbytkové analýze, která vypověděla
o tehdejších plodinách, které se v okolí místa vyskytovaly. V tomto případě se podařilo
prokázat ječmen obecný, oves, vikev setou,
hrách, maliník, bez černý a mnoho dalších.
Ze zbytků náležících do jehličnanů je patrné, že pro stavební konstrukce byla využívána
jedle, smrk i borovice. Z dalších stromů byl
v okolí Chocenic zastoupen dub, lípa, líska
a bříza. Celkově výzkum prokázal nálezy
z rozpětí 15. - 17. století. Další slibné informace, i z vrcholného středověku, může přinést vyhodnocení informací získaných během
oprav zámku.
Milan Procházka
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Pohled do matriky naší farnosti
Vcelku zajímavý je pohled do matriky římskokatolické církve blovické farnosti. Namátkou do roku 1882, a to do knihy zemřelých.
V ní byli evidováni všichni farníci, kteří zemřeli v obvodu farnosti. Do matriky se zapisovalo jejich bydliště, jména, příjmení a povolání rodičů s údajem o jejich bydlišti, dále věk,
příčina úmrtí a jméno lékaře, který nebožtíka
ohledal a termín pohřbu.
Za rok 1882 matrika zaznamenala 17 úmrtí
v obci kocenické, z toho 14 žen a tři muži, nejvíce v jarních měsících, konkrétně v březnu.
Příčiny úmrtí, jakkoliv tehdejší medicína nebyla ještě na úrovni, jsou i tak zajímavé. Nejčastější příčinami úmrtí byly tuberkulóza-3x,
sešlost věkem-4x, zánět mozkových plen-2x,
stejně tak rakovina žaludku, dále mozková
mrtvice, křivice, ochrnutí plic, vodnatelnost
či katar průdušek nebo záškrt. Nejvíce zemřelých pocházelo z čísla popisného 1, tedy
zámku, kde v té době žili dělníci a podruhové

z velkostatku. Věkový průměr zemřelých je
nízký 33,5 roku, je ale dán tím, že 6 zemřelých byly děti do tří let věku. Nejvyššího věku
se dožili dva lidé - 83 let. Jedno úmrtí nastalo „utopením ve stavu nepříčetném“, jednalo
se o čtyřicetiletou obyvatelku domu čp. 7,
dceru ovčáka Břicháčka. Jde o dům naproti
Špejcharu, který obývali vždy ovčáci a my se
můžeme jen domnívat, zda k utopení došlo
ve Vejsováku či jinde.
Pohřebním místem naší obce byly Blovice,
pohřeb se konal obvykle do 3 dnů od smrti
a nebožtík byl většinou opatřen svátostmi
kaplanem Václavem Petrem. Jakkoliv jde
o neveselé čtení, smrt je součástí našich životů a jak se říká, bez ní by život neměl smysl.
Obsah matrik je dostupný na stránkách www.
portafontium.eu a ve sledovaném období je
i velmi dobře čitelný a přehledný.
Radek Keller

Společenská kronika
Naši oslavenci

Duben:
Matoušková Jaroslava, Chocenická Lhota 10,
85 let
Němejcová Marie, Chocenice 156, 70 let
Květen:
Vanišová Libuše, Chocenice 10, 81 let
Červen:
Bílá Helena, Chocenice 141, 91 let
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Svoboda František, Chocenická Lhota 23, 82
let
Kejíková Vlasta, Chocenická Lhota 14, 75let
Kočová Jindřiška, Chocenice 100, 75 let
Peřinka Pavel, Chocenice 124, 75 let
Zemřelí:

Jaroslav Gottfried, Chocenice 9, 27.4.2020
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