Zpravodaj
LISTOPAD 2019

CHOCENICE • KOTOUSOV • CHOCENICKÁ LHOTA • ZHŮŘ
„STAROSTI“ STAROSTY
Opět utekly téměř tři měsíce od vydání předchozího čísla našeho zpravodaje a proto si
dovolím touto formou informovat o tom, co
jsme pro obec udělali.
Jak jsem vás informoval již minule, byla nám
přidělena Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR dotace na stavbu školního hřiště. Splnili jsme všechny formální náležitosti a nyní
na obecní úřad dorazilo konečné rozhodnutí o přidělení dotace. Počátkem srpna jsme
vyhlásili výběrové řízení na zhotovení hřiště
s předpokládanou cenou díla 3.700.000,-Kč
včetně DPH. Oslovili jsme 13 firem, které
se zabývají přímo stavbou sportovních hřišť.
Z oslovených se nám ozvaly pouze tři společnosti s nabídkami v rozpětí od 3.200.000,Kč do 3.700.000,-Kč. Vybrána byla nakonec druhá nejvyšší nabídka, když nejlevnější
nabídka byla vyřazena z důvodu, že zájemce
nesplnil požadované parametry, tedy alespoň
tři zrealizované podobné stavby dodavatelem
v hodnotě minimálně 2 milionů Kč. Protože
nikdo výsledky výběrového řízení nenapadl,
bylo možné uzavřít smlouvu o dílo s vítězným
zájemcem a ten by měl začít v průběhu listopadu se zemními pracemi tak, aby hřiště bylo

hotové nejpozději do 30. května 2020. Protože jde o budování hřiště v poměrně členitém
terénu, bude nutné provést značné výkopové
práce s odvozem materiálu a dále bude nutné vybudovat poměrně vysokou opěrnou zeď
ve svahu. Teprve pak bude možné se pustit
do výstavby samotného hřiště.
V červnu se vzdala funkce ředitelky základní
školy Mgr. Straková a byl vyhlášen konkurz
na místo ředitele Základní školy a mateřské
školy v Chocenicích. Původně se přihlásily
do konkurzu dvě zájemkyně, z nichž jedna
svou účast v jeho průběhu vzdala, a tak komise za účasti zástupců obce, České školní
inspekce, krajského úřadu a zástupců školské
komise vybírala z jediného uchazeče. Novou
ředitelkou se tak stala dosavadní učitelka,
Mgr. Jaroslava Havlíková, která nastoupila
do funkce ředitelky základní školy ke konci
srpna 2019. Zároveň s tím bylo nutné na její
uvolněné místo sehnat náhradu, novou učitelkou v naší základní škole se stala Mgr. Kateřina Dvořáková, která žije v Chocenicích a škola tak má opět učitele, který žije v naší obci.
S novou ředitelkou obec jednala o zlepšení
vzájemné komunikace a spolupráce tak, aby
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počet dětí v naší škole neklesal, ale na místo
toho se zvyšoval, a aby co nejvíce dětí z mateřské školy odcházelo k základní školní docházce do naší školy.
V průběhu srpna byla dokončena rekonstrukce střešního pláště obecního úřadu, stavba
proběhla bez větších problémů, pouze bylo
nutné ze strany stavební firmy vyrovnat velmi
zdeformovaný krov tak, aby střecha budovy
byla rovná. Přitom jsme uklidili i půdní prostor, který byl plný vyhozených a nepotřebných věcí. Cennější věci jsme však schovali

a rádi bychom je v případě, že se nám to podaří, instalovali do uvažovaného obecního
muzea, které bychom spojili s muzeem hasičským. To je však plán pro budoucnost a závisí
ještě na mnoha okolnostech.
O školních prázdninách probíhaly intenzivní práce v budově Základní a mateřské školy
v Chocenicích. Díky prázdninám byl prostor
pro to, aby byla celá budova škola opětovně
vybílena, došlo k výměně některých částí
nábytku, opravám rozvodů vody i elektřiny,
když objekt školy místy, bohužel, svým zařízením připomínal muzeum. Některé zařízení
bylo původní z roku 1979, kdy byla budova
postavena a vůbec již neodpovídalo současným požadavkům na provoz školy a školky. Upravili jsme také příjezdovou rampu
ke školní jídelně, která byla zničená od aut,
která zavážejí do školy potraviny. Nechali
jsme celou plochu rampy opatřit hliníkovým
protiskluzovým plechem a v čele rampy jsme
instalovali gumový lem, který by měl zabránit
opakovanému poškozování rampy.
V měsíci srpnu jsme upravili okolí naší kaple
v Chocenicích. Odvodnili jsme oba okapové
svody mimo základy kaple, kam voda i po rekonstrukci kaple v roce 2016 zatékala a způsobovala vlhkost zdiva. Okolí jsme vyčistili,
zakryli textilní tkaninou a přikryli okrasným
štěrkem.
Na Chlumku byla téměř dokončena rekonstrukce budovy vodojemu obecního vodovodu. O havárii jsme vás informovali v předchozím zpravodaji. Vodojem je celý opraven,
schází jen opravit stávající oplocení. Celá budova je osazena novou nerezovou technologií
a obě nádrže opatřeny vnitřním ekologickým
nátěrem, který by měl zajistit další bezproblémové užívání vodojemu po dobu minimálně
30 roků.
I v červenci jsme mysleli na zimní měsíce
a povedlo se nám sehnat za cenu železného šrotu starší radlici za traktor, se kterou

budeme shrnovat sníh. Tím odpadne nutnost
uzavírat každoroční smlouvu se Zemědělskou společností Komorno a.s. a doufáme,
že údržba komunikací v zimních měsících,
napadne-li sníh, bude pružnější a rychlejší
než byla doposud, neboť za pomoci traktoru a multikáry budeme sníh odstraňovat již
sami a rádi bychom, aby až ráno půjdou lidé
do práce nebo do školy či pro nákup, byl sníh
již odklizen. Předem apelujeme na občany,
pokud mají možnost, aby zejména v zimních
měsících, neparkovali svoje vozy na veřejných
prostranstvích, neboť tím je pak ztížena možnost odstranění sněhu. Je zřejmé, že jsou lokality, kde lidé mají s parkováním na svých
pozemcích značné problémy, avšak místy je
obec téměř neprůjezdná v důsledku mnoha
zaparkovaných aut podél obecních cest a bohužel i přímo na nich.
V průběhu léta probíhaly obvyklé práce při
sekání trávy, úklidu veřejných prostranství,
zejména před poutí a to nejen v Chocenicích,
ale také ve Zhůři, Kotousově a Chocenické
Lhotě. Pomocí našich brigádníků jsme vyčistili chodníky při státní silnici ve všech obcích.
Nadále pokračují těžební práce v lese, kůrovcová kalamita bohužel běží stále rychleji
a máme problémy těžit stromy napadené
kůrovcem. Po jejich poražení kmeny ošetřujeme speciálním postřikem a zakrýváme sítěmi
tak, aby kůrovec z poražených stromů nenapadal další, zdravé stromy. I přes tuto snahu
však nadále pokračuje šíření kůrovce, jakkoliv není tak masivní jako v okolních lesích.

Také jsme prořezali náletové dřeviny kolem
cesty do Chejlavy u Hliniště a chceme cestu
lehce zpevnit tak, aby byla opět hlavní cestou
do lesa. Ještě na podzim doplníme okraje cesty o nové stromy.
Z časových důvodů složila svoji funkci dosavadní kronikářka obce Ing. Lenka Šrámková
a hledali jsme tedy nového kronikáře. Na naši
nabídku reagovala kladně paní Tamara Kubicová, která se ujme od 1. ledna 2020 vedení
obecní kroniky a vedení obce přislíbilo nové
kronikářce maximální podporu.
Obec obdržela již variantní studie odkanalizování, a ty jsou zveřejněny na webových
stránkách obce. Nyní nás čeká jednání se
zpracovatelem těchto studií a následně svoláme setkání obyvatelů, na kterém budou variantní studie diskutovány a zájemcům by se
měli dostat veškeré potřebné informace s cílem vybrat pro obec nejvhodnější řešení.
Napsali jsme také dopis vedení Klatovského rybářství a.s. se žádostí o změnu termínů
výlovu a přestože jsme neobdrželi odpověď,
přišel na úřad následně rozpis výlovů rybníků
a Vejsovák má být loven v listopadu tohoto
roku a nikoliv na jaře. Následně jsme obdrželi
příslib ředitele společnosti, že i pro další roky
vlastník zachová formu podzimních výlovů.
Vážení spoluobčané, blíží se adventní doba,
Vánoce, Silvestr a Nový rok. Dovolím si
vám touto cestou popřát do nastávajících dní
a dalšího roku klid, pohodu, štěstí a zejména
zdraví.
Vlastimil Štětina

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Dne 23. srpna 2019 proběhlo další veřejné zasedání zastupitelstva obce Chocenice.
Na programu mělo 22 bodů, z nichž vybírám namátkou ty zásadní. Obecní zastupitelstvo schválilo plán rozvoje sportu pro obec

Chocenice. Tato povinnost byla stanovena
zákonem o zastupitelstvu, tedy schválilo plán
rozvoje na příštích 10 let. Dále byl schválen
nový spisový řád, neboť spisová agenda obecního úřadu byla vedena nepřehledně a pouze
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v ruční podobě. Zastupitelstvo dále pověřilo
starostu a místostarosty k vyhlášení výběrového řízení na výběr zhotovitele díla – rekonstrukce školního hřiště v Chocenicích
a následné uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem. Dále pověřilo starostu a místostarosty k případnému podání žádosti o dotaci na stavbu chodníku podél silnice 1/20
ve Zhůři a uzavření případných smluv se subjekty, které dotace zprostředkovávají. Dále byl
schválen příspěvek částky 17.905,-Kč na mobilní pódium od Mikroregionu Úslava.
Bylo vyhověno návrhu Zemědělské společnosti Komorno a.s. na uzavření dodatku č. 3
k nájemní smlouvy, kterým bylo zvýšeno pro
letošní rok nájemné o 300,-Kč z propachtovaného hektaru. Nájemné tedy činí 2.300,-Kč
za hektar propachtovaných nemovitostí pro
rok 2019.
Zastupitelstvem byly schváleny smlouvy
o poskytnutí dotací ve výši 250.000,-Kč

na opravu střechy obecního úřadu a částky
400.000,-Kč na odstranění havarijního stavu
vodojemu na Chlumku. Dále byla schválena
obecně závazná vyhláška o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Chocenice. Byl pověřen starosta a místostarostové k výběru, podání žádosti o dotaci (bude-li dotační titul vypsán) a koupení
mulčovacího ramene za traktor v maximální
hodnotě 350.000,-Kč. Zastupitelstvo dále
schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při
likvidaci odpadu se společností EKO-PF s.r.o.
ke koupi a odvozu sběrných nádob pro potravinářské oleje a pověřilo starostu k prodeji
kalamitního dřeva z obecních lesů za nejvýhodnější cenu, která se povede nasmlouvat.
Dále obecní zastupitelstvo vyčlenilo z rozpočtu částku 100.000,-Kč na řešení krizových
situací a odstraňování následků dle zákona

o krizovém řízení. Zastupitelstvo dále vzalo
na vědomí zprávu starosty o činnosti obecního úřadu od posledního období.
Dne 31.10. 2019 pak proběhlo další zasedání obecního zastupitelstva, které schválilo

rozpočtové opatření na straně příjmů a výdajů
a schválilo příspěvek ve výši 26 tis. Kč na náklady dopravy zájezdu na Moravu. Zápisy ze
schůzí jsou dostupné na webu obce.
Radek Keller

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
V pondělí 2. září 2019 začal nový školní rok
2019/20. Zejména pro šesti až sedmileté děti
nastala zásadní změna v jejich životě, neboť
poprvé zasedli do školních lavic. I naše škola
zažila slavnostní vítání prvňáčků. Ve školní budově čekaly na nové žáčky, kteří přišly
v doprovodu rodičů a prarodičů, nová paní
ředitelka Mgr. Havlíková s novou paní učitelkou Mgr. Dvořákovou a doprovodily je
do třídy. Zde je v lavicích netrpělivě vyhlíželi
starší spolužáci. Úvodní slovo si vzala paní
ředitelka, která všechny přítomné přivítala,
zvláště pak prvňáčky, kterých v letošním školním roce nastoupilo sedm. Žáky poté přivítali místostarosta obce p. Tříska a zástupkyně
obecního zastupitelstva paní Bendová, kteří
spolu s paní ředitelkou předali prvňáčkům

drobné dárky . První školní den na naší školu
zavítala i jedna „domškolačka“, kterou bude
její maminka učit doma a do školy bude jezdit
pouze na přezkoušení. Tato žačka není jediným „domškolákem“ naší školy. Velice si vážíme jejich důvěry v chocenickou školu.
S novým školním rokem v naší škole nastaly i personální změny, kdy kromě nové paní
ředitelky a paní učitelky, převzala školní družinu paní Bursová a dosavadní družinářka
paní Votípková se stala asistentkou jednomu
z žáků.
Na závěr bych chtěl jménem celého zastupitelstva popřát pedagogickému sboru, žákům
základní a mateřské školy hodně úspěchů
v novém školním roce
Václav Tříska

PŘÍRŮSTEK V UČITELSKÉM SBORU
Jmenuji se Kateřina Dvořáková a od září
2019 učím na ZŠ v Chocenicích. Můj nástup
možná u některých vyvolal trochu nejistoty a obav - jako rodič tomu rozumím. Přeci
jen jsem mnoho let pracovala v jiném oboru.
Přestože jsem „přišla z kanceláře“, nešla oblast
vzdělávání nikdy tak úplně mimo mě. Pocházím z učitelské rodiny - maminka je učitelka, babička jí byla a ještě další dvě učitelky
se v širší rodině najdou – a vystudovala jsem
učitelství na ZČU v Plzni. Kolem vzdělávání jsem se při práci „motala“ vlastně pořád.

Posledních pár let to bylo v podobě kroužku
angličtiny pro předškolní děti.
Teď učím tady v Chocenicích. A baví mě to!
S dětmi se stále sžíváme, ale seznamování
a oťukávání během září už máme za sebou.
Troufám si říct, že jsme si na sebe zvykli bez
větších zádrhelů. Ano, jsem pro děti nová
a ony pro mě, ale snažím se a chci být dětem
dobrou učitelkou, pomocnou rukou a oporou, když potřebují. Každý den se vzájemně
učíme a obohacujeme. Chci, aby se dětem
ve škole líbilo, aby do ní chodily rády, aby je
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to ve škole bavilo, samozřejmě, aby se něco
naučily, ale také aby si věřily a dobře spolu
vycházely.

Možná to občas půjde trochu ztěžka, ale věřím, že společně s dětmi to zvládneme!
Kateřina Dvořáková
učitelka ZŠ

V KOCENICKÉ ŠKOLE PŘED STO LETY
Pohledem do školní kroniky jde zjistit, že se
v září 1919 konal zápis do první třídy školy
v Kocenicích, na kterém bylo přijato 29 dětí
z toho 14 chlapců a 15 dívek. Do tří tříd
školy chodilo dohromady 223 žáků(!). Díky
velkému počtu dětí ve škole podala správa
školy společně s místní školní radou žádost
na Okresní školní radu v Plzni o rozšíření
školy o čtvrtou třídu. V květnovém zasedání se školní rada společně se zástupcem velkostatku usnesla, že bude zbudována čtvrtá
třída. Dne 28. října 1919 se konala dětská
slavnost, v jejímž programu byla například
recitace vlasteneckých básní. Již v říjnu byly
díky nedostatku uhlí a velkým mrazům vyhlášeny uhelné prázdniny. Většina dětí totiž
chodila do školy bosa a v chatrných šatech,

takže nemohly v nevytopených místnostech
déle pobývat. Školní vyučování bylo obnoveno až 1.prosince. Sedmého března 1920
proběhla slavnost k oslavě sedmdesátých
narozenin T. G. Masaryka. Vedle proslovu
o jeho životě nechyběl ani zpěv vlasteneckých
písní a přednášení básniček o tatíčku Masarykovi. Konala se také dobročinná sbírka
proti tuberkulóze, takzvaná Masarykova liga.
V této sbírce bylo vybráno 193,- Kč. V květnu se konaly stromkové slavnosti, při kterých
bylo vysázeno 10 ovocných stromků u cesty
do Blovic. Třicátého června 1919 byl školní
rok 1919-1920 zakončen proslovem ředitele
o mistru Janu Husovi.
Anna Kellerová

VÝZVA –PALIVOVÉ DŘEVO
Zájemci o palivové dřevo si mohou zakoupit
na obecním úřadu zpracované palivové dřevo
za cenu 400 Kč/m3.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA-NAŠI JUBILANTI
Říjen:
Peřinková Jindřiška, Chocenice 124, 75 let
Mencl Josef, Chocenice 162, 84 let
Listopad:
Kastl Jaroslav, Chocenická Lhota 6, 75 let

Prosinec:
Diviš Jaroslav, Zhůř 117, 70 let
Divišová Bohumila, Zhůř 123, 75 let
Šrámek Zdeněk, Chocenice 22, 81 let
Ing. Krpejš Stanislav, Choc.Lhota 15, 82 let
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PODĚKOVÁNÍ
Rodina Matasova děkuje všem za projevenou
soustrast v souvislosti s úmrtím pana Zdeňka
Matase nejstaršího.

AKTUÁLNĚ:
16.11.

Ochutnávka vín v sále hospody 1620 hod
22.-24.11 Zájezd do vinných sklepů v Mikulově
30.11. Slavnostní rozsvícení vánočního
stromku od 16 hod. před OÚ
7. a 8.12. výstava obrazů Tamary Kubicové
U Bendů 16-20 hod.
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23.12.

Prodej vánočních kaprů, rozdávání rybí polévky, před budovou OÚ 14-18
hod.
24.12. Betlémské světlo v kapli od 15 hod.
24.12. Štědrovečerní pochod na Chlumek,
sraz v 21 hod. před obecním úřadem
31.12. Silvestrovská zábava v hospodě
od 20 hod.
11.1.2020 Tříkrálová koleda
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