Zpravodaj
PROSINEC 2018

CHOCENICE • KOTOUSOV • CHOCENICKÁ LHOTA • ZHŮŘ
ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
s radostí Vám předkládáme první číslo našeho obecního zpravodaje, které se zastupitelstvo rozhodlo vydávat pro vaše potřeby.
Vycházelo přitom z toho, že pro řadu občanů
jsou zasedání obecního zastupitelstva zdlouhavá, nezajímavá a účast na schůzích obecního zastupitelstva je právem občana, nikoliv
povinností. Proto jsme se rozhodli, že Vás budeme pravidelnou formou informovat o dění
v zastupitelstvu, na obecním úřadě, v obci a
v blízkém regionu. Chtěli bychom, aby byly
tyto informace přístupné všem, a to nejen
v elektronické podobě na webových stránkách obce, ale i v písemné podobě, kterou
mnozí z vás jistě upřednostní. Budeme rádi,
pokud nám vašimi připomínkami či náměty
pomůžete vybudovat zpravodaj, na který se
budou občané těšit, a který jim přinese nejen

informace, ale případně i
zábavu či ponaučení.
Zpravodaj by měl
vycházet minimálně
jednou za čtvrt roku,
případně podle potřeby
i častěji. Rozhodli jsme se, že vám budeme
všem zpravodaj doručovat přímo do vašich
poštovních schránek a zároveň bude k přečtení i na webových stránkách obce. V prvním
čísl, které právě držíte v rukou, bychom vás
rádi seznámili s výsledky ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva, plány zastupitelstva do nejbližšího období a aktuální situací
ohledně dopravy v našich obcích.
Zároveň si vám dovolujeme popřát příjemný
adventní čas, krásné Vánoce a pevné zdraví
do dalšího roku.
Vlastimil Štětina a Radek Keller

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Dne2. listopadu 2018 se konala ustavující
schůze obecního zastupitelstva. Starostou byl
zvolen Vlastimil Štětina, místostarosty Václav

Tříska a Radek Keller. Zastupitelstvo je sedmičlenné a zbylými zastupiteli jsou Eva Bendová, Václav Diviš, Milan Urban a Jaroslav
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Matoušek. Zastupitelstvo zřídilo kromě povinného výboru finančního a kontrolního ještě komise pro rozvoj spolků, školskou a kulturní komisi a komisi pro rozvoj obce, životní
prostředí a dopravu. Kromě stanovení odměn
zastupitelstvo rozhodlo o uspořádání průzkumu o případný zájem občanů o odběr obědů
ze školní jídelny, o vydávání zpravodaje, který máte nyní k dispozici, schválilo pověření
k jednání s městem Blovice o uzavření veřejnoprávní smlouvy k měření nejvyšší povolené
rychlosti v obci městskou policí v Blovicích.
Celý zápis z jednání zastupitelstva naleznete
na webových stránkách obce.
Dne 14. prosince proběhne další jednání zastupitelstva, které bude mimo jiné projednávat tyto body:
Schválení vyhlášky o volném pohybu psů
Schválení smlouvy o provedení díla – těžba kůrovcového dřeva s Tomášem Skálou
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
– hydrogeologický průzkumný vrt v Kotousově

Schválení

smlouvy o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR
Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě - o provozování sběrného dvora se Západočeskými komunálními službami
Informace o výši finančního příspěvku na
dopravní obslužnost v příštím roce
Schválení změny rozpočtu obce
Projednání stavu střechy školy, školky a
domu čp. 3 s návrhem postupu obce
Odkoupení části pozemku parc. č. 623/18
v k. ú. Chocenice
Zpráva o stavu přípravy kanalizace a ČOV
Tříkrálová koleda
Schválení inventarizačních komisí
Uzavření smlouvy se ZS Komorno a. s. na
úklid sněhu
Pověření starosty a místostarostů k jednání směřujících k podání žádostí k aktuálním dotačním titulům

AKTUALITY
dne

3. listopadu proběhla
v bývalé hospodě u Bendů
vzpomínka na c. k. monarchii
dne 17. listopadu proběhl
lampionový průvod obcí
dne 1. prosince byl slavnostně rozsvícen vánoční

stromek před budovou obecního úřadu za
účasti více než 100 obyvatel, slavnost doplnila hezká recitace a zpěv celkem 43 dětí
z mateřské a základní školy
dne 2. prosince proběhlo Mikulášské zdobení
Pořadatelům akcí i účastníkům děkujeme za
nasazení i účast.

TÉMA
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Přechod pro chodce či
měření rychlosti?
Dopravní situace v našich obcích je rok od
roku složitější. Dnes je skutečně uměním
přejít vozovku silnice č. I/20 v kterékoliv

obci bez dlouhého čekání. Navíc stále sílící provoz s sebou přináší i další negativa, a
to zejména nedodržování nejvyšší povolené
rychlosti v uzavřené obci mnoha řidiči. V důsledku toho je pak skutečně problém vozovku

bezpečně přejít, a to nejen pro děti a seniory,
ale bohužel i pro ostatní.
Zatímco vyspělé státy řeší podobnou dopravní situaci obchvaty jednotlivých sídel, v České republice stát není schopen ani zrekonstruovat stávající dálnice, natož aby postupně
a rychlým tempem budoval obchvaty obcí.
Přestože existuje již dlouhou dobu studie o
obchvatu našich obcí, její realizace je zatím,
bohužel, v nedohlednu. Přechod pro chodce
sice v Chocenicích byl, ale vzal za své počátkem 90. let minulého století. Platná legislativa neumožňuje „vzít bílou barvu a nastříkat
zebru na vozovku“. Jen namátkou některé
podmínky státu pro povolení přechodu pro
chodce:
Přechody se zásadně zřizují na silnicích s
rychlostí 50 km/h a menší. Pokud řidič
jede rychlosti 50 km/h brzdí a zastaví těsně před přechodem, tak pokud ze stejného
místa začne brzdit další řidič při rychlosti
60 km/h, projíždí přes přechod rychlostí
40 km/h, přechod musí vést odněkud někam. Musí být zajištěna návaznost pěší
dopravy.
Každý přechod musí mít vybudovánu dostatečnou nástupní plochu. Před každým
přechodem musí být vybudována dostatečná nástupní plocha, kde se shromáždí
pěší před přejitím přechodu.
Na nástupní plochu musí být zajištěn dostatečný rozhled. Každý řidič musí vidět,
co se děje na nástupní ploše přechodu, aby
mohl reagovat na chování chodců a chodec
musí mít dobrý výhled na přijíždějící vozidlo nejméně do vzdálenosti 100 m.
Přechod nesmí být moc dlouhý. Se zvětšující se délkou přechodu se zvětšuje doba,
kterou chodec tráví v nebezpečném pásu
přechodu (na vozovce). Delší přechody
(délka větší jako 7 m) je vhodné rozdělovat dělícími ostrůvky. Pokud jsou komunikace silně zatíženy motorovou dopravou,

doporučuje se řídit přechod pro chodce
přechodovým světelným signalizačním
zařízení nebo přechod rozdělit dělícím ostrůvkem, případně kombinaci obou opatření.
Přechod pro chodce musí být řádně nasvětlen veřejným osvětlením. Používá se
doplňkové veřejné osvětlení pro přechody
pro chodce. Na nástupní ploše, ale i na
přechodu pro chodce musí řidič za snížené
viditelnosti vidět jasně chodce a to i tmavě
oděného tak, aby na jeho pohyb mohl včas
reagovat.
Zastupitelé obce jsou si vědomi těžké situace
obyvatel obce, kdy většina z nich je nucena
přes vozovku i několikrát denně přecházet.
K řešení se nabízí dvě možnosti, první je
zbudování přechodu pro chodce či místa pro
přecházení, druhou možností je přimět řidiče
k dodržování maximálně povolené rychlosti s tím, že díky tomu se chodcům usnadní
přecházení vozovky a řidičům i výjezd na ni.
Tyto dvě koncepce zastupitelstvo považuje za
rovnocenné, avšak je realitou, že není v dohledné době možné zbudovat přechody pro
chodce ve všech čtyřech obcích. Důvodem
pro to je jednak nevyhovující infrastruktura,
kdy legislativa a státní orgány vyžadují, aby
v místě přechodu pro chodce byly přístupy
po řádně zbudovaných a zkolaudovaných
chodnících a dále požaduje i minimální rozhledové poměry, které třeba v Kotousově není
v podstatě ani možné reálně dodržet. Předchozí zastupitelstvo se pokusilo po předchozí nečinnosti obce alespoň o pořízení studie,
kde by bylo možné zřídit v obci Chocenice
přechod pro chodce a případné místo pro
přecházení. I v Chocenicích by případný přechod pro chodce byl poměrně velkou investicí
a šlo by o stavebně náročnou činnost, neboť
pokud by měl být umístěn v místě, kde nejvíce lidí přechází vozovku, tedy před kapličkou. Pak by bylo nutné nejprve zcela změnit
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stávající stav křižovatky, kde se potkávají dvě
cesty z Kozího rohu před bývalou hospodou.
To by znamenalo navíc zásah do soukromého
vlastnictví, který za dané situace není realizovatelný a investicemi v řádech miliónů korun.
Proto tedy nadále probíhají jednání se stávajícím vlastníkem domu č. p. 1 tak, aby bylo
možné vybudovat alespoň v místě bývalého
přechodu pro chodce u autobusové zastávky
tzv. místo pro přecházení s ostrůvkem a je
uzavřena smlouva o dílo s projektantem na
vyhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení.
To samo o sobě však nezaručuje obyvatelům
ostatních obcí větší uživatelskou pohodu.
Diskutovanou otázkou totiž zůstává, zda by
přechod pro chodce vlastně chodce ochránil,
když sama o sobě existence přechodu pro
chodce neznamená, že by jej řidiči brali v potaz. Problémem je totiž zejména nedodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci.
Proto se zastupitelstvo obrátilo i k druhé
variantě, kterou je měření rychlosti v obci.
Pro urychlení věci nejprve požádalo o častější kontroly Policii České republiky, která
obratem přislíbila, že ve všech obcích bude
častěji kontrolovat maximální povolenou
rychlost projíždějícími vozidly. Druhým
krokem, který by mohl pomoci občanům,
je uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Blovice tak, aby rychlost v obcích mohli měřit i strážníci Městské policie z Blovic.
Tyto kroky je možné učinit obratem a již

byla zahájena jednání i s městem Blovice o
uzavření takové smlouvy. Výhledově plánuje zastupitelstvo obce pořízení úsekového
radaru, který by měřil rychlost v měřeném
úseku a zaznamenané přestupky by předával příslušnému úřadu, kterým je logicky
úřad Městského úřadu v Blovicích. Věc je
však složitá v tom směru, že by Blovičtí museli s takovým postupem souhlasit, museli
by přijmout minimálně dalšího zaměstnance, který by vyřizoval přestupkovou agendu, neboť množství přestupků zejména
v prvních měsících fungování tohoto systému bývá značné. Na druhou stranu by byl
přínos z pokut přínosem zejména pro město
Blovice, kterému by náležela podstatná část
z tohoto výnosu.
Zastupitelstvo obce Chocenice považuje
však finanční otázku za nepodstatnou, za
důležité považuje to, aby se podařilo přimět
řidiče, aby dodržovali maximální rychlost
v uzavřených obcích a pokusit se zřídit
místo pro přecházení a tak vylepšit životní
podmínky obyvatelům našich obcí. Nyní
nás tedy čekají jednání s městem Blovice o
tom, zda by nám město bylo ochotno pomoci ve shora uvedeném směru. Pakliže ano,
opatřila by obec úsekové měřiče poté, co
by získala patřičná povolení od dopravního
inspektorátu a dalších dotčených orgánů
státní správy včetně vlastníka komunikace.
Václav Tříska, místostarosta

TROCHA HISTORIE
Chocenice či Kocenice?
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Dnes již bohužel mezi námi nežijí ti, kteří
si ještě pamatovali dobu, kdy se Chocenice
jmenovali Kocenice. Není tomu tak dávno,
co ještě staří pamětníci zásadně používali obraty typu „do Kocenic“ či „Kocenic“.

V současnosti již původní verzi názvu obce
Kocenice neuslyšíme, leda z úst některých
staromilců. Otázkou tedy zůstává, od kdy
jsou Chocenice Chocenicemi a do kdy byly
Kocenicemi.

V žádném z historických pramenů, které
jsou k dispozici z doby před rokem 1900,
není v textu nikde uveden název Chocenice.
Téměř na všech listinách je tvar „Kocenic“,
nebo německy „Kotzenitz“, případně Kocenice. Můžeme tedy dovozovat, že původní
název obce byl vždy s písmenem „K“ na
začátku. Sommerův průvodce královstvím
Českým z roku 1838 uvádí název Kocenic
(Kocenice). Podobně tak popis z roku 1845
uvádí název Kocenice. Tento polohopis
uvádí, že v tom roce mají Kocenice „zámek
s auřadem, dwůr, owčín, piwowár (na 12
sudů), hospodu, dva mlýny, z nichž dolní
nedaleko wsi a pílu. W Kocenicích před
padesáti lety se jen německy mluwilo, z nichž
potud (1842) dwě osoby byly nažiwě“.

Odtud tedy lze dovodit, že původní název
obce byl ve tvaru Kocenice, resp. Kocenic
či německy Kotzenitz. Kdy došlo ke změně
názvu na Chocenice lze zatím vystopovat
jen z nepřímých dokladů. Např. z matriky
římsko-katolické církve v Blovicích vyplývá,
že do konce roku 1924 byl užíván již název
Kocenice. Po 1. lednu 1925 se již vyskytuje
pouze tvar Chocenice. Ostatně i na pomníku padlých, který byl vybudován v roce 1921,
je ještě uveden tvar Kocenice. Můžeme tedy
shrnout, že od 1. ledna 1925 až doposud je
platným názvem obce název Chocenice a je
na badatelích, aby zjistili pravý důvod této
změny a přesný okamžik změny.
Radek Keller

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY A ŠKOLY
Podzim v mateřské škole

Podzimní měsíce v naší mateřské škole jsou
ve znamení seznamování s novými kamarády, ale i přesto jsme do našeho programu

zařadily zajímavé aktivity. Na začátku měsíce října jsme navštívili Dětský svět Lvíček v Plzni, kde se děti dosyta vyřádily na
atrakcích. V rámci dlouhodobé spolupráce
s knihovnou v Blovicích se naši předškoláci, kterých je v letošním roce 12, účastnili
v městské knihovně programu Naše zvířata.
Děti se do knihovny vždy velmi těší a zážitky vypráví následně mladším kamarádům.
Letošní krásný podzim nás lákal k dlouhým vycházkám do přírody, kde jsme mimo
jiné pouštěli draky. Naopak ve školce jsme
využili darů přírody a připravili Slavnost
jablek, při které si každé dítě upeklo vlastní
štrůdlík. Tuto činnost mají děti velice rády
a podílejí se na všech činnostech včetně přípravy těsta, strouhání jablíček apod.
V rámci Dne sv. Martina, si děti vyslechly pověst o svatém Martinovi a na chvíli se staly bájným Martinem. Nedílnou
součástí projektového dne bylo i pečení

5

svatomartinských rohlíčků, o které se děti
dělily s kamarády i rodinou a upevňovaly
si tak správné hodnoty, tolik důležité pro
naši společnost. Teď se již všichni těšíme na

nadcházející zimu a doufáme, že nám přinese
poklidný adventní čas a dostatek sněhu
k zimním radovánkám.
Učitelky mateřské školy Jitka a Tereza
Podzim na základní škole
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Podzimní měsíce jsme si ve škole zpříjemnili několika mimoškolními akcemi. Bylo
nám líto sedět jen ve školních lavicích,
vždyť venku panovalo ještě pěkné počasí.
V září jsme při procházce ukázali novému
prvňáčkovi ze Ždírce okolí naší školy a několik zajímavých chocenických míst: Chlumek i známý Chocenický drnák. Začátkem
školního roku si jezdí všichni žáci zkusit své
dovednosti v jízdě na kole na dopravní hřiště do Blovic, i tento rok nebyl výjimkou.
V říjnu jsme pro děti zorganizovali Drakiádu na letišti u Bzí, která začínala plněním
úkolů s podzimní tématikou. Vítr nám byl
příznivě nakloněn a vynášel draky do veliké
výšky. Den jsme si krásně užili a ukončili
jsme ho pak ještě opékáním špekáčků.

Tento měsíc mladší žáci s dětmi z mateřské
školy jeli do zábavného centra Lvíček, kde
se společně vyřádili na různých atrakcích,
starší žáci si v tento den prohlédli v Muzeu
jižního Plzeňska v Blovicích výstavu Jak se
žilo dříve na vesnici. Nejvíc ze všeho děti
obdivovaly mandl na prádlo, to asi proto, že
o něm slyšely poprvé.
Zdejší muzeum jsme navštívili ještě jednou
v listopadu, byli jsme totiž pozváni na výstavu „První republika“, která byla zaměřena na 100. výročí vzniku Československa.
Velice nás potěšila pochvala od pracovnice
muzea, která chválila děti za znalosti během
exkurze po muzeu. Velkou radost udělala paní průvodkyně dětem tím, že jim na
závěr při svačině přečetla jednu záhadnou
pohádku z knihy Devatero pohádek.

Spoustu akcí nás čeká ještě v měsíci prosinci. Hned začátkem tohoto měsíce předvedeme krátké vystoupení při rozsvícení vánočního stromku u obecního úřadu. Děti se už
těší na Čertovskou školu, kde se promění v
čerty, anděly a budou plnit různé úkoly. Rodiče s dětmi se zase určitě těší na společné
tvoření, letos bude probíhat i s mateřskou
školkou. Předvánoční čas si zpříjemníme
společným posezením u našeho školního
stromečku, tento den se již neučíme. Děti
si přinesou dárky do tomboly, radují se z
dárků pod stromečkem, zpíváme si koledy,
tancujeme a pochutnáváme si na různorodých dobrotách. Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce.
Mgr. Jaroslava Havlíková

DŮLEŽITÉ INFORMACE
S

účinností od 9. prosince došlo k zásadním změnám v organizaci veřejné dopravy v obci. Byl zcela zrušen spoj Plzeň-Nepomuk, linka Blovice-Nepomuk byla
zachována. Dopravci se tak snaží vrátit

k původnímu modelu, který fungoval do
roku 1970, kdy se jezdilo busem do Blovic a odtud do Plzně vlakem. Výrazně je
posílena doprava mezi Plzní a Neurazy
s přímými spoji, včetně posílení víkendů.
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Naopak, vzhledem k nízkým počtům
cestujících, jsou upraveny spoje do Blovic, v některých chvílích je nutný přestup
v Chocenicích, ale jedná se o jednotky spojů. Novinkou je například autobus v 15:22
hod z Blovic, který jede od spěšného vlaku
z Plzně (odjezd 14.58 hod), což je absolutně nejrychlejší spojení z Plzně. Další novinkou je letní přímé spojení na Šumavu.
K 31. prosinci 2018 končí svou dlouholetou praxi MUDr. Švecová, kterou nahradí
MUDr. Šefrhansová.
Vánoční bohoslužby ve farnosti Blovice –
24. prosinec 2018 – pondělí Vigilie Narození Páně

Blovice

– 2200 Půlnoční mše svatá
Letiny – 2400 Půlnoční mše svatá
Pravidelné bohoslužby ve farnosti Blovice
– farní kostel sv. Jana Evangelisty
Neděle – Mše svatá – 815
Úterý – Mše svatá – 1815 (1700 )*
Středa – Mše svatá – 1815 (1700 )*
Čtvrtek – Mše svatá – 1815 (1700 )*
Pátek – Mše svatá – 1815 (1700 )*
Sobota – Mše svatá – 1800
*) údaje v závorce platí pro zimní měsíce: prosinec, leden, únor

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
5. prosince se dožívá 70 let Vladimír „Bimba“ Fiala.

POZVÁNKY
14.

prosince – schůze obecního zastupitelstva, od 18.30 hod.
24. prosince – Spolek chocenických holek
zve srdečně na Štědrovečerní procházku
Sraz účastníků je 24. prosince v 21 hod.
před obecním úřadem.
25. prosince – SDH Chocenice zve na pochod na Kámen, do Ždírce. Sraz v 11.30
hod. na návsi.
19. března 2019 – valná hromada SDH
Chocenice, od 19 hod. v sále hospody.
2. března 2019 – bál, pořádají společně
SDH Chocenice a Spolek chocenických
holek.
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