Zpravodaj
SRPEN 2019

CHOCENICE • KOTOUSOV • CHOCENICKÁ LHOTA • ZHŮŘ
OBECNÍ NOVINKY
Od vydání posledního zpravodaje, který vyšel
v polovině května, jsme se pustili do dalších
věcí.
V červnu proběhl další ročník našeho „festu“,
který si našel stálé příznivce a navštívilo jej
přes 200 návštěvníků. Předcházel mu dětský
den, kam dorazilo přes 60 dětí a odměnou
jim byly soutěže a sladké ceny. Oslavy opět
vylepšila autogramiáda hokejistů HC Škoda Plzeň a vystoupení skupiny historického
šermu. K tanci a poslechu hrály dvě kapely.
Za pomoc je nutné poděkovat členům SDH
a mysliveckého sdružení, kteří pomohli s organizací akce.
K naší žádosti o poskytnutí dotace nám
byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

přidělena dotace na stavbu školního dětského hřiště v částce 2.600.000,- Kč. Znamená to tedy, že bychom měli mít pokryto přibližně 70% nákladů spojených se
zhotovením dětského hřiště. Nyní tedy
chystáme podklady pro vypsání výběrového
řízení na jeho zhotovení a následně bychom
chtěli, aby bylo hřiště nejpozději do konce
následujícího školního roku zhotoveno. Hřiště by mělo být bezúdržbové, s osvětlením, pro
užití i zájemcům mimo školu.
Zároveň s dotací na stavbu školního hřiště
jsme požádali o dotaci na opravu vchodových
dveří do kaple ve Zhůři a na výměnu podlahy
a oken kaple v Chocenicích. V této části jsme
neuspěli a naše žádost byla zařazena mezi
tzv. náhradníky. Přesto postupně z vlastních
zdrojů budeme oba objekty opravovat.
Počátkem července byla zahájena rekonstrukce střešního pláště obecního úřadu, i zde jsme
využili možnosti získat dotaci, což se nám
podařilo pro částku 250.000,- Kč, když předpokládané náklady rekonstrukce střechy činí
580.000,- Kč včetně DPH. Po odkrytí střechy
řemeslníci zjistili, že mnohé krokve jsou shora
lehce nahnilé a krokve bylo nutné vyrovnat
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novými latěmi. Zachovali jsme původní střešní krytinu - na střechu přijdou nové tašky
bobrovky, kterou je pokryta i střecha zámku.
Střecha by měla být zhotovena do poloviny
srpna, a to včetně klempířských prací.
Nadále pokračují práce v obecních lesích,
bohužel kůrovcová kalamita pokračuje a spíše sílí, než by slábla, a tak pravidelně musíme odtěžovat kůrovcem napadené smrkové
porosty a vytěžené dřevo se snažíme prodat,
pokud to jde co možná nejvýhodněji, neboť je
skutečně kalamitní situace a o dřevo není při
výkupu valný zájem. Zároveň jsme se pustili
do přípravy oplocenek tak, abychom mohli
na podzim začít se sázením listnatých stromů,
případně i jehličnanů, avšak odolných kůrovci. Kůrovec prvotně napadá stromy starší 80
let a těch ve Vůsí mnoho již nezbylo.
Počátkem července i s naším přispěním počalo ŘSD zhotovovat propustek pod silnicí
1/20 mezi Chocenicemi a Kotousovem. Iniciativa vzešla ze strany obce s cílem zajistit
odtok dešťové vody a zejména přívalových
srážek nikoliv strouhou podél komunikace
do obce, ale pokud možno mimo obec. Nakonec jsme našli řešení, které ŘSD vzalo za své

a v polovině cesty zhotovuje propustek pod
silnicí tak, aby voda z velké části pole mezi
Chlumky byla stažena tímto propustkem přímo do Chocenického potoka a pouze menší
část pole mezi Chlumky bude nadále odtékat
strouhou podél silnice k obci. Práce by měly
být dokončeny do září.
Koncem května jsme podali žádost o dotaci
z Fondu ČEZ na akci obnovy stromořadí.
Obdrželi jsme dotaci ve výši 100.000,- Kč
k obnově aleje stromů podél cesty ve Zhůři
od pivovaru směrem do špice Vejsovského
rybníka. Rádi bychom nakoupili stromy vybrané dendrologem tak, abychom je mohli
na podzim zasadit a dotace by měla pokrýt
cenu pořizovaných stromů (cca 30 kusů), náklady výsadby ponese obec.
Zatím neznámý vandal poškodil oplocení a sloupky plotu dětského hřiště na návsi
v Chocenicích, událost jsme nahlásili policii
i pojišťovně, náklady spojené s opravou činily
9000,- Kč. Zvažujeme tedy, byť neradi, zda
neosadit na náves webovou kameru, abychom
mohli do budoucna škůdce obecního majetku
rychle identifikovat.

V průběhu měsíce června rezignovala ze
zdravotních důvodů dosavadní ředitelka ZŠ
v Chocenicích a vyhlásili jsme tedy výběrové řízení na uprázdněné místo. Nový ředitel
by měl být znám nejpozději koncem srpna. O místo projevily zájem dvě uchazečky.
O prázdninách probíhá údržba budovy školy,
výmalba vnitřních prostor a opravy vnitřního
zařízení. V červenci jsme oplotili venkovní
jednotku vzduchotechniky. Chtěli bychom
ještě opravit dřevěná podbití budovy, dodělat
nové doskočiště pro děti.
Nadále probíhají práce na opravě vodojemu
na Chlumku, kde došlo při výměně potrubí
k narušení starého nátěru a úniku ropných
látek do nepoužívané komory vodojemu. Proto jsme museli přistoupit k sanaci stěn obou
komor, požádali jsme o dotaci na odstranění
havarijního stavu a z prostředků kraje jsme
obdrželi částku 400.000,- Kč, která pokryje
necelou polovinu nákladů. Oprava vodojemu
by měla být dokončena nejpozději do konce
roku, ale předpokládáme, že tomu tak bude
mnohem dřív. Každopádně je infrastruktura
vodovodu značně zanedbaná a je zřejmé, že
se do ní v posledních 30 letech vůbec neinvestovalo. V budoucnu nás čeká celková výměna přívodu z vrtu na Chlumek, který byl
vybudován v 80. letech minulého století, ale
bohužel neobsypán pískem, ale hlínou a kameny, takže čas od času při průjezdu techniky
po poli dojde k proražení potrubí. Podobně
nás čeká připojení nového vrtu v Kotousově a dořešení majetkových vztahů, protože

vodárna byla postavena na pozemcích osob
odlišných od obce.
O sekání trávy v obcích, nekončícím úklidu obecních prostranství, nových lavičkách
na Chlumku či naproti kapličce v Chocencicích a postupně rozšiřované květinové výzdobě psát netřeba, protože to pozorný obyvatel
obce vidí sám.
Tolik tedy ve stručnosti k tomu, co jsme dělali
pro obec v uplynulém období.
Vlastimil Štětina

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Dne 24. května 2019 proběhla další veřejná schůze obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo uzavření kupní smlouvy
se společností Moreu Agri s.r.o. ke koupi
traktoru Landini Vision 95 včetně nakládací

lžíce za celkovou částku 520.300,- Kč včetně DPH. Dále schválilo rámcovou smlouvu
o dílo na těžbu kalamitního dřeva s Radkem
Heřmanem na dobu neurčitou, a to z toho
důvodu, abychom měli k dispozici vždy
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těžaře pro případ náhlého a předpokládaného výskytu kůrovcem napadeného dřeva
v lese tak, aby bylo možné co nejrychleji
odstranit. Zastupitelstvo schválilo i uzavření smlouvy o dílo spočívající ve zpracování variantní studie odkanalizování obce
Chocenice se společností Pro venkov s.r.o.,
jejímž předmětem je vyhotovení přehledu možných řešení k odkanalizování obce
a výběr ekonomicky a ekologicky nejvhodnějšího způsobu čištění odpadních vod
pro Zhůř, Kotousov, Chocenickou Lhotu a Chocenice. Studie by měla zahrnovat
popis současného stavu čištění odpadních
vod v obci, dále kompletní výčet možných
technických variant odkanalizování, u každé
z variant by měl být proveden orientační
propočet investičních nákladů, měly by být
vypočteny provozní náklady, vyhotoven plán
financování a obnovy infrastrukturního
majetku a vypočteno stočné. Na závěr by
varianty měly být porovnány a doporučeno
optimální řešení. Navíc budou varianty
projednány se správcem povodí, vodního
toku, vodoprávním úřadem a krajským
úřadem. Zároveň k tomu by měl být ucelený
přehled aktuálních dotačních titulů a odhad
velikosti spolufinancování obce. Obecní
zastupitelstvo dále schválilo směrnici o nájmu
komunální techniky, podle které si mohou
obyvatelé obce pronajmout komunální
techniku obce pro své účely. Každý zájemce
uzavře s obcí smlouvu o nájmu komunální
techniky, když ceny za nájem byly stanoveny
u traktoru na 500,- Kč za hodinu použití, u traktoru se štěpkovačem na 550,- Kč
za hodinu, u multikáry na 350,- Kč za hodinu a půjčení nákladního přívěsu na částku
300,- Kč za den. Zastupitelstvo dále schválilo uzavření dohody o ukončení nájmu s nájemníky v domě č. p. 3, a to do 30. 6. 2020.
Zastupitelstvo dále schválilo smlouvu o dílo

s Ing. Vraným pro vypracování projektové
dokumentace pro napojení doplňujícího vodovodního vrtu v Kotousově za sjednanou
cenu díla 63.000,- Kč. Dále schválilo závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok 2018
a navýšení rozpočtu obce o příjmy v částce
29.000,- Kč za dotace na volby do Evropského parlamentu, ve stejné částce pak výdaje
a dále navýšení rozpočtu o 500.000,- Kč
na nákup traktoru, o 45.000,- Kč pro výdaje za účelem doplnění techniky sboru
dobrovolných hasičů a navýšením rozpočtu
o 17.000,- Kč pro účely zvýšení pojištění majetku obce.
Zastupitelstvo dále pověřilo vedení obce
k revizi smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci se společností Ingvama, ke koupi
kontejnerového valníku za traktor v hodnotě
max. 400.000,- Kč v rámci dotace poskytované SZFI, k výběru zhotovitele a podpisu smlouvy o dílo k odstranění havarijního
stavu vodojemu na Chlumku a k zahájení
jednání o zhodnocení peněžních prostředků obce ve výši 10.000.000,- Kč u bankovních ústavů. Zastupitelstvo obce dále
vzalo na vědomí správu starosty o účinnosti v uplynulém období, správu kontrolního
výboru, podání žádosti o dotaci na plovoucí
čerpadlo a dovybavení jednotky SDH a stav
příprav akce Chocenice-fest 2019. V rámci
diskuse byla diskutována přístavba provozovny obchodní korporace HEPA spol s.r.o.
v Chocenické Lhotě, kdy přítomní občané
z Chocenické Lhoty vyslovili nespokojenost
s postupem obce ve stavebním řízení.
Na pátek 23. srpna 2019 je naplánována další schůze obecního zastupitelstva. Konat by
se měla od 19 hodin v budově místního pohostinství. Na jejím programu je mj. přijetí
nového spisového řádu obce, když jde o to,
aby nebylo nutné do budoucna složitě hledat
úřední doklady či dokumenty obce, které

nejsou zařazené do příslušné složky a přitom
by měly být řádně evidovány a dohledatelné. Dále bychom chtěli projednat a schválit
plán rozvoje sportu v obci. Jde o povinnost
obce, která vyplývá ze zákona a kterou obec
ještě nesplnila. Obec vytipuje lokality, kde
by mohla být zbudována dětská hřiště, případně jedno větší sportoviště, které by bylo
možno využívat ve volných chvílích ke sportování. Připomínky či nápady občanů přivítáme. Předběžně se jeví jako nejvhodnější do budoucna zbudovat v místě bývalého
hokejového hřiště multifunkční zařízení,
které by sestávalo jednak z hřiště na kolektivní sporty, workoutových strojů, hřiště
na pétanque a zároveň i pódium s parketem
pro pořádání společenských akcí. Dalším
bodem schůze by mělo být rozhodnutí o vyčlenění finančních prostředků obce v rámci
rozpočtu na přípravu krizových situací, jak
obci ukládá zákon, tak, aby obec byla v takovém případě v nakládání s finančními

prostředky a s pomocí postiženým občanům
rychlá a účinná. Protože již máme hotovou
projektovou dokumentaci k uvažované stavbě chodníku podél silnice I/20 ve Zhůři, zastupitelstvo by mělo pověřit starostu a místostarosty k podání žádostí o dotaci na jeho
výstavbu a k uzavření případné mandátní
smlouvy. Zároveň chceme zahájit výběrové řízení na výběr zhotovitele díla – rekonstrukci školního hřiště v Chocenicích. To by
mělo být budováno od konce roku do 30. 6.
2020. A zastupitelstvo by mělo pověřit starostu a místostarosty k vyhlášení výběrového řízení a následné uzavření smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem.
Tolik tedy stručně k podstatným bodům
nadcházejícího obecního zastupitelstva
s tím, že tyto body mohou být ještě rozšířeny
a tímto zveme všechny zájemce o věci veřejné, k účasti na nadcházející schůzi.
Radek Keller
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ZE SBĚRNÉHO DVORA
O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás,
ochraně planety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý.
Proto vážení spoluobčané dovolte, abychom
se s vámi podělili o pár informací o likvidaci
odpadu z našich obcí a nákladech na ni.
V roce 2018 obyvatelé obcí Chocenice, Kotousov, Zhůř, a Chocenická Lhota vyprodukovali a uložili do popelnic 59,059 tun směsného komunálního odpadu.
Ve sběrném dvoře, který je zřízen v obci
Chocenice, odložili naši občané v roce 2018
celkem dalších 143,443 tuny vytříděného
odpadu. Mezi tento odpad, který byl a je
ukládán ve sběrném dvoře, patří motorové
oleje, použité pneumatiky, stavební odpad,
papír, sklo, barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, plasty, biologicky
rozložitelný odpad, objemný odpad, kovový
odpadu, oleje a tuky rostlinného a živočišného původu používané v domácnostech.
Náklady za likvidaci tohoto odpadu a provoz
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sběrného dvora za loňský rok dosáhly celkem
částky 261.218,- Kč. Dvě největší položky
z tohoto vytříděného odpadu tvořily stavební odpad o hmotnosti 47 tun a objemný odpad o hmotnosti 52,89 tuny. Jen za likvidaci
- uložení na skládce, a likvidaci ve spalovně
byly obci vyčísleny náklady na 8.472,- Kč
za stavební odpad a 66.040,- Kč za objemný
odpad. K těmto částkám je dále zapotřebí
připočítat náklady na dopravu a manipulaci
s kontejnery.
Ve sběrném dvoře v naší obci lze dále odložit vysloužilé domácí spotřebiče, různé elektrozařízení, svítidla, žárovky a zářivky a také
motorové travní sekačky. Odvoz těchto věcí
zabezpečuje specializovaná firma, která provádí jejich ekologickou likvidaci a recyklaci.
Změny v legislativě v roce 2019,
aneb co nás čeká a nemine:
Naše

obec je jedním z 82 členů Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové

hospodářství. Prostřednictvím tohoto
svazku se provádí dvakráte ročně svoz
nebezpečného odpadu. Jako člen tohoto
svazku se sběrným dvorem platí naše obec
členský příspěvek ročně 10,- Kč za obyvatele. Protože nebezpečného odpadu neustále přibývá a náklady na jeho likvidaci se
zvedají, není tedy vyloučené, že se členský
příspěvek obcí bude zvedat.
Od 1. 7. 2019 začala platit povinnost pro
obce zabezpečit celoroční sběr biologicky
rozložitelného odpadu. Toto se týká především obcí bez sběrného dvora. Protože
u nás máme sběrný dvůr, ve kterém byl a je
celoročně umístěn kontejner na biologicky
rozložitelný odpad, tuto povinnost jsme
tedy plnili již před 1. 7. 2019.
Od 1. 1. 2020 přibude ze zákona pro naši
obec další povinnost, a to zabezpečit sběr
použitých biologických olejů a živočišných
tuků, které občané jímají do použitých

PET lahví od minerálních vod nebo limonád anebo jiného PVC obalu. Ty se poté
vhodí do plastových kontejnerů, které budou umístěny ve sběrném dvoře. Již v současné době lze PET láhve s použitým biologickým olejem odevzdávat ve sběrném
dvoře.
Od r. 2025 bude muset obec dále zabezpečit sběr oděvů, kdy bude muset být oddělený sběr pro charitu a na likvidaci.
V poslední době se hodně diskutuje o globálním oteplování. Využitím systému tříděného sběru a využití odpadů z naší obce
společností EKO-KOM, naše obec přispěla ke snížení emisí o 27,379 tuny CO2
ekvivalentu.
Děkujeme, že využíváte sběrný dvůr v naší
obci, třídíte odpad a nezakládáte černé skládky v okolí našich obcí.
Václav Tříska

POSTŘEHY VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY
Články o škole v Chocenickém zpravodaji se
většinou týkají toho, co se ve škole odehrálo,
co vše děti mohly prožít. Dovolila bych si tentokrát napsat o školství a naší škole obecněji
a zároveň sdílet i malý střípek z mého soukromého života.
Vzdělávání může probíhat v širokém spektru
různých metod a přístupů, od klasického školského systému fungujícího od 18. století až
po jeho pravý opak tzv. unschooling, který je
ale v současné době v ČR nelegální. Klasický
systém je založený na vnější autoritě, která určuje obsah i rozsah vzdělávání, jejichž zvládnutí následně hodnotí. Unschooling naopak
vychází z aktivity a iniciativy dítěte. Dítě se
učí pouze to, co ho v dané chvíli právě zajímá,
způsobem, který si samo zvolí. Většina škol se

stále přiklání ke klasickému modelu, rozmáhají se však už i alternativy většinou soukromé.
Když jsme společně s dcerou nastupovaly
do školy, neměla jsem valné mínění o tom,
s čím se setkáme. Očekávala jsem klasický model a dceru jsem do školy zapsala pouze z důvodu jejího stálého naléhání. Postupem času
jsem ale zjišťovala, že přes různá pravidla, která
jsou nutná ve školských zařízeních dodržovat,
přes autority v podobě vzdělávacích programů
a kontrol a i přesto, že jsou zde prvky klasického systému pevně zakořeněné, celkové ladění
naší malotřídní školy je jiné. Panuje zde přátelská atmosféra, ochota vycházet si vstříc a děti
se tak mohou, v rámci nutných omezení, cítit
dobře a svobodněji, než ve velkých kolektivech. To je dané především počtem dětí a také
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přístupem zaměstnanců školy. Dospělí pružně reagují na okolní podněty a nalézají příležitosti, jak školní rutinu zpestřit. Děti nejsou
trvale rozděleny dle věku či svých schopností,
ale prolínají se mezi sebou, a nenásilně se tím
učí toleranci i pomoci slabším. Mají také možnost si uvědomit jedinečné odlišnosti každého
z nás. Škola je dokonce od roku 2017 otevřena
i dětem, jejichž rodiče se rozhodli k individuálnímu vzdělávání. V současné době má zapsáno 9 tzv. „domškoláků“.

Jsem moc ráda, že škola funguje a že je možnost, aby mé děti vstupovaly do vzdělávacího
systému v přátelském prostředí s několika
kamarády, se kterými se učí vzájemnému
respektu, pochopení a přijímání osobitých
rysů každého člověka. Věřím, že právě tím
získávají zdravý základ, na kterém mohou
stavět nejen v jejich dalším vzdělávání, ale
i v životě jako takovém.
Lucie Votípková, vychovatelka ŠD

SPOLEČENSKÁ KRONIKA-NAŠI JUBILANTI
Červenec:
Vavřínková Marie, Kotousov 1, 80 let
Srpen:
Jandová Irena, Chocenice 88, 89 let
Koudelková Jaroslava, Chocenice 33, 85 let

Milotová Miloslava, Chocenice 69, 82 let
Majerová Libuše, Zhůř 113, 75 let
Září:
Svobodová Ivanka, Choc.Lhota 23, 75 let
Syrový Jan, Chocenice 137, 84 let

AKTUÁLNĚ
Dne 25. 8. proběhne tradiční chocenická
pouť se mší svatou.

Z OBECNÍ KRONIKY
Do roku 1830 chodili kocenické děti do školy
v Blovicích, škola v obci vznikla kolem let
1830-1835. Obec ale neměla školní budovu
a tak se vyučovalo po chalupách, a to v domě
čp. 40, kde se, podle vlastníka Sutnara, říkalo u Sutnárků a později v chalupě u Písaříků,
na jejímž místě vznikl později dům čp. 66
zvaný Kulturák. Budova školy byla postavena
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v roce 1868, následně přistavována pro velký
počet žáků. V roce 1880 chodilo do 1. třídy 82 a do 2. třídy 87 žáků(!). Od roku 1903
měla škola tři třídy, z nichž byla jedna přesunuta do prázdné místnosti v zámku. V létě
chodila do školy jen polovina žáků, ostatní
pomáhali v zemědělství, ale v zimě byla škola
plná a děti seděly, kde se dalo.
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