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Chocenice • Kotousov • Chocenická Lhota • Zhůř
Informace z obce a obecního zastupitelstva
Od vydání posledního čísla našeho zpravodaje již proběhla dvě jednání obecního zastupitelstva.
První se konalo dne 19. prosince 2019
a schválilo uzavření kupní smlouvy k pozemkům, případně jejich částem v k. ú. Kotousov od pana Jiřího Kose, neboť tyto pozemky
jsou dlouhodobě užívány obcí a nejsou v jejím
vlastnictví. Zároveň schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
spočívající ve zřízení, provozování a údržbě
vodovodního řadu a s tím souvisejícího práva
vstupu a vjezdu na zatížený pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem
prohlídky, údržby a provádění oprav vodovodního řadu za jednorázovou úplatu ve výši
10.000,- Kč, taktéž s Jiřím Kosem, neboť
na jeho pozemcích obec postavila v minulých
letech budovu vodárny. Zastupitelstvo dále
ve snaze udržet či spíše navýšit počet žáků
naší základní školy schválilo pro nadcházející
školní rok opět příspěvek ve výši 2.000,- Kč
na každého zapsaného žáka, který nastoupí v naší škole povinnou školní docházku.
Dále schválilo rozpočtové provizorium obce
do schválení řádného rozpočtu, rozpočet

Základní a mateřské školy Chocenice, který
činí ročně více než 4.000.000,- Kč, přičemž
obec přispívá částkou 600.000,- Kč, dotace ministerstva školství činí 3.300.000,- Kč
a zbylá část rozpočtu tvoří příjmy z výnosů
prodeje služeb školou. Zastupitelstvo dále
schválilo finanční příspěvek na dopravní
obslužnost ve výši 55,- Kč na jednotlivého
obyvatele obce tak, aby byla zajištěna maximální funkčnost pravidelných autobusových
linek v našich obcích. Dále byla schválena
logistická finanční podpora Tříkrálové sbírce
v hodnotě maximálně 5.000,- Kč a uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v umístění stávajícího nadzemního elektrického vedení společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. do země k pozemkům ve vlastnictví obce
v části Chocenice – Kozí roh. Dále zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, výhled
rozpočtu na následující tři roky a pověřilo
starostu k jednání o pořízení geometrického
plánu na oddělení části pozemků v k. ú. Kotousov.
Za necelé tři týdny bylo svoláno další obecní
zastupitelstvo, které mělo jediný bod k projednání, a to schválení nájemní smlouvy
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s novým zájemcem o nájem místního pohostinství. Protože šlo o urgentní a neodkladnou
záležitost, bylo svoláno zastupitelstvo výjimečně na neděli do budovy obecního úřadu.
I tak si cestu na schůzi zájemci z řad veřejnosti
našli. Zastupitelstvo tedy schválilo uzavření
nové nájemní smlouvy s jediným zájemcem
na provozování našeho pohostinství za podmínek, které obci umožňují pro případ, že by
nájemce porušoval poměrně přísnou nájemní
smlouvu, kdykoliv od této smlouvy odstoupit,
s tím, že sjednané nájemné činí jako i v předchozích smluvních vztazích 1,- Kč měsíčně
s cílem udržet hospodu v Chocenicích.
V mezidobí jsme dotáhli do konce výsadbu
nové aleje ve Zhůři od pivovaru do špice Vejsováku, kde jsme zasadili 25 stromů, zakoupených z prostředků dotace společnosti Nadace ČEZ v hodnotě 100.000,- Kč. V jarním
období nás ještě čeká dorovnání stávající cesty
drceným asfaltem a obsyp stromků mulčovací kůrou. Dále jsme vyřezali suché, vyvrácené
a větrem polámané stromy, včetně některých
náletových rostlin na hlavní cestě do Chejlavy z Chocenic kolem Hliniště z dotace krajského úřadu a za pomoci Správy a údržby

silnic jsme vysázeli 40 stromů (většinou hrušní, třešní a dubů), zároveň jsme úmyslně nechali část porostů v původním stavu tak, aby
poskytovala úkryt a hnízdiště pro zvěř. Taktéž jsme dosypali největší výmoly v cestě drtí
a cesta by tak měla být již sjízdná i pro osobní
automobily až na kraj lesa. Tato akce bude
pokračovat ještě v letošním roce, a to propojením opravené cesty s cestou kolem vysílače,
kde bude zapotřebí součinností se zemědělskou společností povrch zpevnit. Dle počasí
postupně likvidujeme černou skládku, která
vyrostla za léta při cestě spojující Chocenice
a Landavu. I tuto cestu chceme opět uvést
do řádného stavu, aby zde byly zastoupeny
všechny druhy původních dřevin a taktéž
cesta bude dosypána recyklátem.
Nechali jsme opravit štěpkovač, kterému se
poškodilo unášecí kolo, byl proveden velký
servis na obecním traktoru a opravena hydraulika na multikáře. Dne 27. listopadu proběhlo slavnostní rozsvěcení vánočního stromku, který nám darovali manželé Kristovi.
Za pomoci jeřábu pana Václava Kašpara jsme
strom bez újmy na zdraví a majetku přemístili před obecní úřad. Slavnostního rozsvěcení

se zúčastnilo více než 150 návštěvníků, kteří
shlédli vystoupení dětí z mateřské a základní školy. Nemalý úspěch sklidil také prodej
adventních výrobků našeho učitelského sboru
a jejich malých pomocníků. Následně si u svařáku lidé mezi sebou pěkně povídali. Na akci
bylo spotřebováno 4 kg vánočního cukroví
a 80 litrů svařeného vína. Občerstvení zajistila firma Prchal z Klatov. Jak jste si možná
všimli, nakoupili jsme a nainstalovali 12 betlémských hvězd na sloupy veřejného osvětlení, hvězdy nás vyšly včetně montážních prací
těsně nad 50.000,- Kč a po skončení adventu
a vánočního času jsme je demontovali s tím,
že budou příští rok opětovně instalovány.
Ve dnech 7. a 8. prosince proběhla výstava obrazů Tamary Kubicové s praktickou ukázkou
její tvorby v bývalém hostinci U Bendů, taktéž za hojné účasti obyvatelstva. Dne 23. 12.
jsme v odpoledních hodinách před obecním
úřadem uspořádali prodej vánočních kaprů
s vánočním posezením a rozdáváním rybí polévky. Účast obyvatel předčila naše očekávání
a mnohé z podávaných pochutin či tekutin
postupně došly. Každopádně máme na tuto
akci samé pozitivní ohlasy a myslíme si, že bychom z tohoto předvánočního posezení mohli
udělat každoroční tradici.
Koncem listopadu jsme uspořádali zájezd
do Mikulova do vinných sklepů. Účastníci
naplnili celý autobus, na jehož náklady přispěla obec a i v tomto případě máme natolik
pozitivní ohlasy, že by bylo vhodné akci zopakovat. V mezidobí jsme podepsali smlouvu o dotaci s Ministerstvem zemědělství ČR
na koupi kontejnerového nosiče za traktor,
a obdrželi jsme dotaci ve výši 200.000,- Kč,
což činí 50% z jeho ceny. Tím bychom měli
zajištěn za traktor multifunkční kontejnerový
nosič, který by umožnil praktickou nakládku.
V listopadu jsme ve Vůsí, za pomoci členů myslivecké společnosti Hubert Chocenice, vysázeli 1600 smrkových stromků. V letošním

roce bychom chtěli sázet také listnáče a jedle.
Tyto je nutné oplotit proti okusu, ale na tvorbu oplocenek jsou dotace, o které po vyklizení pasek požádáme. Taktéž jsme požádali
o dotaci na škody způsobené kůrovcem za rok
2017 – 2018. Dotace byla řádně zaevidována
a nyní čekáme, v jaké výši nám bude poskytnuta.
Začátkem letošního roku byly zahájeny zemní práce na budování školního hřiště v areálu
školy s tím, že hřiště by mělo být dokončeno
a předáno do 31. května 2020.
Zároveň připravujeme podklady pro podání
žádosti o dotace z Plzeňského kraje, kde jsme
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v minulých letech získali poměrně mnoho
dotací, a tudíž nepředpokládáme, že bychom
měli být v letošním roce nějak zásadně úspěšní. I proto jsme požádali o dotace na opravy
a rekonstrukce našich sakrálních staveb, tedy
kapliček, ve všech obcích. V Chocenicích jde
o zhotovení nové podlahy a výměnu oken,

v Kotousově o opravu vnitřku kapličky, který
je v dezolátním stavu a ve Zhůři a v Chocenické Lhotě o opravy interiérů, které jsou však
v lepším stavu nežli v Kotousově.
Zároveň jsme se rozhodli využít dotace na obnovu tzv. brownfieldů ve výši až 70% nákladů. Do této kategorie zcela nesporně spadá
budova č. p. 3, tedy bývalý pivovar naproti
Parlamentu, který je v současné době v dezolátním stavu a kromě nájmu bytu, který končí
k 30. 6. 2020, není využíván. Necháme tedy
zpracovat projektovou dokumentaci, zaměřit
jeho stávající stav a podáme žádost o dotaci
na rekonstrukci celé budovy s tím, že termín
pro podání žádosti končí v květnu 2020, což
bychom měli stihnout. Pokud by se dotaci
podařilo získat a byla v řádné výši, chtěli bychom z budovy udělat komunitní centrum,
kde by měly sídlo naše spolky, kde by byla
společenská místnost, zázemí s kuchyňkou,
případně knihovna či by bylo možné do ní
přemístit i hasičské museum nebo zřídit sezónní občerstvení.
V lednu jsme porazili 10 kusů smrků v prostoru zahrady mateřské školky, které byly přerostlé, stínily na celou školní zahrádku a pod
nimi rostl místo trávy mech. Kořeny vystouplé nad terén tvořily nebezpečnou překážkovou
dráhu, kde nešlo ani chodit, natož aby si děti
mohly v tomto prostoru hrát. Pařezy jsme vytrhali a na místo bychom chtěli osázet nové
stromy a keře, které by však neměly dosahovat
takové výše jako smrky, které do daného prostoru vůbec nepatřily.
Vlastimil Štětina

O vodě a zejména obecním vodovodu
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Bez vody není života. Problém s nedostatkem
vody vyvstal v souvislosti s jiným rozložením
srážek na území České republiky či jejich

poklesem. To v samém důsledku znamená
pokles hladiny podzemní vody a ten se bohužel začal projevovat i v našich obcích, jakkoliv

nepatří mezi oblasti, které by byly postiženy
extrémním suchem. Zásobování pitnou vodou se v našich obcích děje dvěma způsoby.
Ve Zhůři, Chocenické Lhotě a i v nezanedbatelné části Chocenic si lidé zajišťují pitnou vodu
ze svých studen či vrtů, domácnosti v Kotousově a velká část domácností v Chocenicích
je pak napojena na obecní vodovod. Ten bere
vodu z velkého vrtu pod Kotousovem, odkud
je voda tlačena do vodojemu na Chlumku
a z něho pak samospádem po Chocenicích
a části Kotousova. Vodovod byl vybudován
počátkem 80. let minulého století a postupně
je nutná jeho celková rekonstrukce, neboť byl
dílem vybudován nekvalitně (zejména nebylo řádně zasypáno podzemní vedení pískem
v úseku od Kotousova na Chlumek, a v důsledku toho při přejezdu těžší zemědělskou
technikou občas prorazí kámen, kterým byl
vodovod obsypán, původní přívod) a dílem
dosluhuje vlivem věku, kterého dosáhl.
Obec bohužel do vodovodu nijak v předchozích letech neinvestovala, udržovala cenu

vodného hluboko pod průměrnými cenami
a fond oprav, do kterého by se měly vybírat
finanční prostředky z nájemného, je vcelku prázdný. Vodovod provozuje na základě
smlouvy společnost Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s., jejichž akcionářem je
i obec Chocenice. Stav je takový, že původní cena vodného byla dlouhou dobu nezvyšována a držela se těsně pod hranicí 30,- Kč
za 1m3 vody. V důsledku toho společnost
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.
hradila obci ročně nájemné ve výši pouze
5.000,- Kč, a tato částka měla být určena
na opravy. Protože cena vodného v okolních
obcích byla již dvojnásobná, přistoupilo zastupitelstvo k nepopulárnímu, ale logickému
kroku, a to zvýšení vodného na současných
40,- Kč za 1m3 vody. Při této ceně hradí
společnost KaV Starý Plzenec, a.s. obci roční nájemné ve výši 55.000,- Kč. I toto vodné
však je již nízké, neboť jak ukázal loňský rok,
společnost KaV Starý Plzenec, a.s. hospodařila se ztrátou přibližně 18.000,- Kč. Hlavním
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důsledkem nebylo však zvýšení nájemného
pro obec z původních 5.000,- Kč na 55.000,Kč, ale skutečnost, že došlo k výpadku odběru vody v řádu téměř jedné šestiny odběru,
v souvislosti s uzavřením teletníku v Chocenicích. V důsledku toho došlo k propadu tržeb za odebranou vodu, přičemž náklady provozovatele jsou v podstatě neměnné a nejsou
závislé na množství odebrané vody. Nyní jsme
tedy v situaci, že obec by v takovém případě
dotovala případnou ztrátu společnosti KaV
Starý Plzenec, a.s. nebo by byla nucena pro
další rok opět nepatrně zvednout cenu vodného. Je logické, že zdražením vodného došlo
samozřejmě i k nepatrnému poklesu v odběrech vody, neboť každý začal více uvažovat
o tom, zda a jak bude pitnou vodu z obecního
vodovodu používat. Za situace, která již byla
shora popsaná, kdy poklesla spodní hladina,
a některým občanům vyschly či vysychají
studny, které jsou většinou kopané a jsou mělké, tedy obec plánuje rozšíření stávající vodovodní sítě, a to v souvislosti s projektovanou
stavbou splaškové kanalizace. Chtěli bychom,
aby byl vodovod rozšířen po celých Chocenicích a i po celé Zhůři. V předloňském roce
jsme nechali vystrojit nový rezervní vrt, který
dodává téměř stejné množství vody, jako vrt
původní, a tedy by neměl být problém, aby
tyto dva vrty zvládly zásobovat vodou další
v budoucnu připojované nemovitosti. Spojení výstavby splaškové kanalizace s vodovodem je samozřejmě výhodné zejména v tom

směru, že není nutné rozkopávat obec dvakrát
a do výkopu kanalizace se uloží i vodovodní
potrubí.
O tom, že je voda a vodní hospodářství finančně náročné, svědčí skutečnost, že na obecním
vodovodu jsou všechny vodoměry za hranicí
životnosti a je nutné je postupně vyměňovat,
náklady s tím spojené činí cca 110.000,- Kč
a jdou za obcí. Podobně tak šoupata, kterými
se ovládá uzavírání jednotlivých větví vodovodu, jsou stará téměř 40 roků, většinou jsou
nefunkční a jejich výměna by včetně zemních
prací přišla obec na přibližně 500.000,- Kč.
Voda je dnes strategickou surovinou a zatím jsme v situaci, kdy jsme solidární v tom
směru, že není zásobena obecní vodou každá
domácnost. To se týká zejména Chocenické
Lhoty, kde taktéž začínají mít problémy s nedostatkem pitné vody a je otázkou, jak tento
stav řešit. Na druhou stranu je pravdou, že
z žádného právního předpisu nevyplývá povinnost obce zásobovat své obyvatele pitnou
vodou a je na každém, jakým způsobem tak
učiní. Naproti tomu však, pokud je již v obci
vodovod a plánuje se jeho rozšíření, bylo by
slušné, aby do budoucna byli zásobeni pitnou
vodou skutečně všichni. Samozřejmě takový
rozsah by s ohledem na velké náklady při
vzdálenosti Chocenické Lhoty od zdroje vody
stávající vodné prodražil. Ale i takovém postupu budeme muset my, nebo naši nástupci,
uvažovat.
Radek Keller

Tříkrálová sbírka opět úspěšná
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Že není Tříkrálová sbírka jen o koledování,
ale i příležitostí ke spolupráci se opět prokázalo. Letos při koledování spojili své síly hlavně
žáci základní školy s vydatnou pomocí paní
ředitelky Mgr. Jaroslavy Havlíkové. Starosta obce, který zajistil pro koledníky bezva

občerstvení u našeho nového hostinského,
dále pak místostarosty JUDr. Radka Keller,
který „vyráběl“ komety až v dalekém Brně,
paní Alena Fialová, která obětavě upravila oblečení pro naše krále.

Na koledu se vydaly tři skupiny složené především školáky z naší školy, ale i z dětí, které
tuto školu nenavštěvují a velmi si přály chodit koledovat. Byl to příklad opravdu pěkné
spolupráce a sblížení. Koledníkům velmi děkuji za výkon, který při koledování odvedli,
ke konci sbírky byli již unaveni, ale koledu vyzpívali vždy až do konce. Na závěr bych chtěla
sdělit, že se vybralo neuvěřitelných 16.444,Kč. Upřímně bych chtěla poděkovat všem,

kteří jste do sbírky přispěli a za milé přijetí
u vašich domovů a za dobroty, které jste dětem rozdali.
A malý dovětek - děkuji za milou pozornost
sl. S. Živné z domu čp. 74, která darovala
do naší kapličky vánoční stromek. Byla tak
dokončena vánoční výzdoba pro vhodné uložení krásného betlému vyrobeného dětmi ze
školy.
Eva Bendová

Školní slavnost v roce 1888
Školní kronika Základní školy v Chocenicích
zaznamenává oslavu 40. výročí panování císaře Františka Josefa I. na rakouském trůnu
v kocenické škole. Původní text je natolik
půvabný, že by byla škoda do něho jakkoliv
zasahovat.
„Vznešenou a velikou slavnost rodinou slaví veškeří národové rakouští dne 2. prosince
1988. V ten den dovršil otec svých národů
Jeho Veličenstvo císař a král František Josef
I. čtyřicátý rok své slavné vlády. K vděčným
oslavovatelům přidružili se také veškeří obyvatelé naší školní osady jakož i učitelstvo se

školní mládeží a oslavilo jubileum slavnost
Jeho c. k. apoštolského Veličenstva císaře
Františka Josefa již dne 18. listopadu způsobem ne sice okázalým a hlučným ale velice
dojemným. Mnozí obyvatelé jakož i školní
mládež shromáždili se v žákovně II., kde řídící učitel promluvil o významu Nejvyššího
jubilea. Řeč svou končil následovně: Opětujme první předsevzetí v jubilejní tento den, že
jak nám povinnost káže, ale jak nám i srdce
velí chceme v pravé a upřímné loyalitě vždy
věrně a oddaně k Jeho Veličenstvu císaři a králi a k nejjasnější Jeho rodině mládež
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vychovávání našemu svěřenou duchem lásky
a svornosti spojenými silami na základech
mravně náboženských odchovati na občany,
jenž mají lásku k Bohu církvi a vlasti úctu
před zákony a nezlomnou oddanost a věrnost
k Jeho Veličenstvu císaři a králi Františku Josefu jemuž sláva! Shromáždění provolalo sláva
a dítky zapěly Rakouskou hymnu.“

Co dodat? Že jen můžeme v němém úžasu opakovat, co bylo vyřčeno před 132 lety
na půdě naší školy, na téma, jak vychovávat děti. Tedy na základech mravně náboženských, duchem lásky a svornosti k lásce
k vlasti a úctě před zákony.
Radek Keller

Aktuálně
23.2.

Dětský maškarní bál od 14 hod.
Babský bál od 20 hod.
4.4. Velikonoční tvoření od 14 hod.
29.2.

11.4.

Velikonoční pochod s táborákem
Zdobení májky s dětmi od 17 hod.
8.5. Chocenická šlápota od 9 hod.
30.4.

Společenská kronika
Narozeniny slaví

Leden:
Hraběta Vladimír, Ing., Chocenická Lhota
11, 70 let
Únor:
Strejcová Zdeňka, Chocenice 28, 75 let
Pémová Jiřina, Zhůř 127, 80 let
Strnad Josef, Chocenická Lhota 3, 82 let
Vokáč Jan, Kotousov 2, 85 let

Březen:
Menclová Václava, Chocenice 162, 75 let
Hach Václav, Chocenice 12, 86 let
Divišová Marie, Zhůř 132, 92 let
Zemřelí

Jan Houška, Chocenická Lhota
Miroslav Houška, Chocenická Lhota
Milan Skála, Chocenice

INZERCE
služby. Potřebujete-li bezpečně pokácet, nebo odborně ořezat strom,
obraťte se na číslo 608 531227 - Jiří Kořínek, DiS. Práce v Arboristice s mnohaletou zkušeností, informace na www.stromosmrst.cz

Arboristické
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STRAVOVÁNÍ ERKO- nabízíme možnost rozvozu obědů pro skupiny i jednotlivce, bližší informace na tel.
737481332.

ZÁVODNÍ
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