Zpravodaj
KVĚTEN 2019

CHOCENICE • KOTOUSOV • CHOCENICKÁ LHOTA • ZHŮŘ
ZPRÁVY Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 28. února 2019 proběhlo další veřejné
zasedání obecního zastupitelstva. Jeho programem bylo zejména schválení rozpočtu
obce pro rok 2019, schválení rozpočtu Základní a mateřské školy v Chocenicích, pověření starostů k výběru a koupi štěpkovače
a podání žádostí o dotace v rámci různých
dotačních programů. Dalším bodem bylo
schválení uzavření smlouvy o zhotovení
a správě webových stránek obce.
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy
o dílo se společností RAVAL projekt v.o.s.,
jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace ke zbudování dětského
školního hřiště, a které bylo nutné také pro
podání dotace. Zastupitelstvo dále rozhodlo o změně poskytovatele webových služeb
pro obec, když s dosavadním provozovatelem webových stránek nebylo spokojeno.
Zastupitelstvo vybralo společnost Galileo,
která se specializuje přímo na tvorbu a správu webů obcí. Chtěli bychom, aby webové stránky byly mnohem pružnější, aby
na nich také byly např. text hlášení obecního rozhlasu, veškeré novinky a zároveň

i zprávy o základní a mateřské škole v obci
a aby každý mohl případně prostřednictvím
těchto webových stránek komunikovat
s obcí. Zastupitelstvo dále pověřilo starostu
k výběru a koupi štěpkovače s traktorem
do hodnoty 650 000,- Kč. Zastupitelstvo
k tomuto kroku vedla ta skutečnost, že
v obci nebyl traktor, obec si musela půjčovat traktor buď z vlastních zdrojů od členů
zastupitelstva, případně ze zemědělské společnosti. Navíc má zastupitelstvo v plánu
ve svém funkčním období postupně čistit
okolí obce od náletových dřevin a na místo
jejich složitého pálení, které je navíc i neekologické, se jeví jako lepší dřevní hmotu
štěpkovat a tuto buď ponechat na místě
štěpkování, případně ji dát k dispozici občanům. Na místo samostatného štěpkovače,
který je poměrně drahý a většinou ne zcela výkonný se jeví, po prozkoumání všech
možností na trhu, jako lepší koupě traktoru
a k němu dokoupit štěpkovač. Navíc traktor
by mohl zvládnou i práce při úklidu sněhu, ke kterým jsme si museli najímat techniku ze zemědělské společnosti Komorno
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a.s. Následně tedy starší traktor koupíme s nákladem 430 000,- Kč plus DPH

(prozatím byl zapůjčen) a štěpkovač Pezzolato PZ 150 za 150 000,- Kč včetně DPH.
Vlastimil Štětina, Radek Keller

ZPRÁVA O OBECNÍCH LESÍCH
Obec Chocenice vlastní celkem 52,947 ha
lesů. Na tyto lesy má obec zpracován dlouhodobý Lesní hospodářský plán pro roky
2012-2021, celkem se jedná o pět oddělených lesních porostů. První a největší o rozloze 38,22 ha je les Vůsí. Tento les vlastní
obec jako celek a nachází se současně s 0,2
ha lesa navazujícího na polesí Chejlava,
v katastru obce Zhůř. Obec dále vlastní
část lesa v Chocenicích navazující na Chejlavu takzvaná Draha, a to o rozloze 10,79
ha. Podobně tak vlastní obec malou část
lesa o výměře 0,92 ha v lese zvaném horní Brůdek a 3,01 ha v části dolní Brůdek
za Chocenickou Lhotou.
Pokud jde o skladbu lesů, ta je poměrně
různorodá, převažují nejvíce smrkové porosty a druhým nejpočetnějším stromem
jsou borovice. Obec v předchozích letech
bohužel hospodařila s obecními lesy tak,
že se prováděla pouze nahodilá těžba, která
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vzniká v lesích v důsledku působení škodlivých činitelů. Výchovná těžba v porostech
do 40 let věku, která se provádí ke zvýšení
stability, kvality a druhové pestrosti lesních
porostů v mladém věku, obec prováděla
pouze z padesáti procent. Ještě v současné
době máme porosty 30 let staré, jelikož
zde nebyla provedena základní prořezávka.
Výchovná předmýtní úmyslná těžba v porostech nad 40 let věku a obnovní mýtní
úmyslná soustředěná těžba určená k obnově
lesních porostů starších 80 let formou soustředěných těžeb, které nepřesahují velikost
těžené plochy stanovené zákonem o lesích
se neprováděla vůbec! Nahodilá těžba byla
zahájena po první kůrovcové kalamitě před
třemi lety, v té době už ovšem začala výkupní cena dřeva z kůrovcové kalamity
prudce klesat. Vzhledem k zanedbané těžbě
v předešlých letech byl zisk z obecních lesů
bezdůvodně nulový, navíc ani samovýroba

dřeva nebyla prováděna přehledně, docházelo ojediněle i k neodbornému zásahu
s budoucími následky. V té době ne každý
z občanů měl rovný přístup k palivovému
dřevu. To se změnilo za předchozího zastupitelstva, kdy byl prosazen systém pořadníků zájemců o palivové dříví a tento je doposud dodržován. Chceme zlepšit dosavadní
péči o obecní lesy, neboť i přes značnou
výsadbu, avšak poměrně nevhodnou údržbu, nemáme v obecních lesích téměř žádné
mladé husté porosty do 10 let věku a paseky s několika stromky byly neprofesionálně
prováděnou údržbou poškozovány tak, že
v dnešní době, kdy by měly tyto kultury být
zajištěné (bezúdržbové), vynakládá obec
každoročně nemalé náklady na jejich vylepšování. Tento stav chceme změnit postupnou výsadbou vhodných mladých dřevin.
Jen pro přehled -v letošním roce v našich
lesích plánujeme vysadit 2 500 ks stromků
(smrk, jedle, dub).
Samozřejmě, že zcela zásadní pro hospodaření s lesem je existence a vznik kůrovcové

kalamity. Její příčiny jsou zejména v dlouhotrvajícím suchu a také i proto, že smrk
do nadmořské výšky okolo 500 metrů není
zcela vhodným stromem, když původní
porost zde byl bukovo-jedlový. Snažíme se
s kůrovcem bojovat tvorbou lapáků (přírodních, feromonových) a zejména včasným
vytěžením a odvozem kůrovcem napadeného dřeva. Kůrovcové dřevo má v současné
době výkupní cenu bohužel téměř shodnou
s náklady na těžbu, odvoz a zalesnění, čímž
se stává téměř neprodejné. Proto se obec
rozhodla, že značnou část vytěženého dřeva zpracuje na pile tak, aby mohla použít
následně dřevo na tvorbu terasy s pergolou
u obecní hospody, případně i pro další potřeby obce. Nyní se zkrátka nevyplácí prodávat pod cenou jinak naše velice kvalitní
dřevo.
Doporučuji všem, kdo má o věc zájem,
si obecní lesy projít, na obecním úřadě je
k nahlédnutí i plán hospodaření a mapka se
zákresy, kde se obecní lesy nacházejí.
Vlastimil Štětina

RŮZNÉ
Jaro uteklo velmi rychle a stejně tak
i za obec jsme se snažili dotáhnout další
věci obce do zdárného konce. Občas máme
pocit, že vše, za co vezmeme, se rozsype…..
Obci byla přidělena dotace ve výši 60 %
na uvažovanou rekonstrukci střešního pláště obecního úřadu. Předpokládaná cena
je 520 000,- Kč, ale předpokládáme, že
v režimu zákona o veřejných zakázkách se
nám podaří cenu snížit. Rádi bychom měli
hotové výběrové řízení do konce června tohoto roku a koncem srpna opravenou střechu a klempířské prvky na úřadu. V něm
jsme vyměnili interiérové dveře na úřad

a do knihovny, a ve vchodových dveřích
jsme plné výplně zaměnili sklem, aby vstup
na úřad nepřipomínal vchod do temné jeskyně.
Protože jsme na úřadu nalezli podklady
k ČOV staré 7 roků a celkové řešení odkanalizování obce je jistě největší investiční
akcí za mnoho let a má mnohé řešení, rozhodli jsme se zadat odborné firmě vypracování variantní studie, kde budou zpracovány
možná reálná řešení odkanalizování a čištění odpadních vod, vyčíslení investičních
a provozních nákladů, výpočet orientační
ceny stočného, výpočet plánu financování
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obnovy vodohospodářské infrastruktury,
projednání variant s příslušnými orgány
a prezentace veřejnosti. V návaznosti na výsledky této studie bude obec postupovat
dále v odkanalizování našich obcí.
Při rekonstrukci vodojemu na Chlumku
zjistila firma, která čistila vodojemy, že jejich vnitřky jsou natřeny nátěrem na asfaltové bázi. Při výměně potrubí v jedné komoře došlo k rozrušení tohoto nevhodného
nátěru a ten by se uvolňoval do vody. Protože se jedná o havarijní stav, požádali jsme
o dotace na odstranění nátěru a fixaci povrchu novým, ekologickým nátěrem. Proto nyní vodojem zásobuje obce jen z jedné
komory a vzorky vody z ní jsou zdravotně
nezávadné.
Postupně jsme vykáceli náletové dřeviny
rostoucí v cestě podél potoka-Po Vohradách
a nyní bychom chtěli i právně původní

cestu opět mít v režimu místních komunikací. Čekají nás ale ještě zemní práce na jejím zarovnání. Také bylo provedeno občany prořezání náletů podél cesty ze Zhůře
do Špice k Vejsováku.
Chtěli bychom umožnit občanům pronájem obecní techniky-multikáry, traktoru či
štěpkovače za předem daných podmínek,
a proto chceme přijmout směrnici o nájmu
obecní techniky, aby byla dostupná každému.
Nadále probíhá těžba dřeva napadaného
kůrovcem z obecního lesa, chtěli bychom
část dřeva rozřezat na pile na trámy a fošny a z nich vyhotovit terasu podél objektu
hospody.
Chtěli bychom dále požádat občany o dodržování nedělního klidu sekaček, zahradních traktorů či motorových pil.
Radek Keller

KVĚTNOVÉ DNY 1945 V CHOCENICÍCH
ve vzpomínkách Jaroslavy
Šubrtové – Johannesové
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V Chocenicích jsem měla tetu a strejdu
Bendojc a bydlela u nich od roku 1939, kdy
nás vyhnali ze Slovenska, do roku 1946,
kdy jsem se odstěhovala s rodiči pryč.
Kolem 20. dubna 1945 se mi dostala do rukou učebnice angličtiny se základní angličtinou i s výslovností – asi tak 50 vět pro
konverzaci z češtiny do angličtiny. Já to
doslova hltala, učila se to, a zvládla jsem se
alespoň běžně domluvit.
Asi 5. května jsme my děti seděly u kapličky na zídce u hradbičky a od Měcholup jela
dlouhá kolona amerických tanků a vozidel.
My jsme na ně radostně mávaly. Když kolona přejela a silnice se „vyčistila“, najednou
od Plzně přijížděla vojenská policie v džípu

(2 vojáci v helmách MP s kulometem) směrem na Měcholupy. U konsumu auto zastavilo a couvalo zpátky. Dívali se na mě –
měla jsem divný pocit – ten jeden se otočil
na svého kolegu a řekl mu anglicky „To je
ale krásná holka.“ a já řekla anglicky „Děkuji.“ – a on se zeptal „Ty mluvíš anglicky?“
a já na to „ Jenom málo“. Ptal se mě na mé
jméno a představil se – Paul Henri Norman
z Texasu. Ten druhý byl Laster Willi z Michiganu. Oba byli nadšeni, že si mohou
s někým promluvit (byli u toho Jarda Kovanda, Květa Šofrová, Vlasta Růžičková
a další). Domluvili jsme se, že zítra přijedou
od devíti do desíti hod. Pak sem jezdili až
do 10. května. Oni s námi „kecávali“, někteří lidé se vyptávali, proč sem jezdí, jiní
zase říkali –„ ona s nima mluví americky“.

Na četnické stanici v zámku sloužili tehdy 3
četníci (Schuman, Šíma a Němeček). A najednou asi před devátou hodinou přiběhl
četník Šíma a křičel už od průjezdu hospody: „Jarko,přijedou dnes ti tvoji Američani?
Musíš nám pomoct, musíš jim říct, že v Zelenohorsku (část lesa v Chejlavě) je hodně
ozbrojených Němců.“ To ale už před hospodou a kapličkou stálo hodně lidí z Kozího
Rohu a Landavy. Já nevěděla, o co jde.
Totiž ten německý voják přišel od lesa až
na okraj obce. Paní Rousová právě dojila
kozu, když k ní náhle přišel cizí otrhaný
hladový voják, mléko vypil, něco sebral
do náruče a u lesa už na něho čekali další a běželi mu vstříc. Syn paní Rousové to
zahlédl a nepozorovaně se plížil po břiše
k dolnímu mlýnu čp. 44 a odtud běžel
na četnickou stanici v zámku. Ten chlapec věděl, že je v lese mnoho německých
vojáků a že telefonní vedení je přetrhané.

Lidé měli strach, báli se možného rabování
nebo i něčeho horšího. Pak přijeli Američané v džípu, viděli shluk lidí u hospody.
Snažila jsem se jim říci, co se děje a požádat
je o pomoc. Nepřipustili, abych s nimi jela,
ale ukázali na četníka Šímu, aby s nimi
jel. Jeli kolem Menclů k lesu. Mezi lidmi
bylo hrobové ticho. Za chvíli byla slyšet
jednorázová střelba. Asi za 30 minut přišli
do vesnice v trojstupu němečtí vojáci. Šíma
je vedl k zámku a za nimi dva Američani
v džípu.
Všichni lidé stáli a čekali, co se bude dít.
Asi za 2 hodiny přijelo americké vojenské
auto s plachtou a všech 32 německých vojáků bylo odvezeno. Na německé vojáky,
kteří byli špinaví, hladoví(asi 5 dnů bez jídla) byl smutný pohled. Zbraně museli složit
a někdo z Chocenic je hlídal. Celé Chocenice si oddechly. Od té doby mi lidé začali
říkat Jaruš nebo Jaruška od Bendů.
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Ještě asi dvakrát přijeli. Naposledy přijeli
pouze na otočku. Dědeček Kovanda přišel
a říkal honem běž, jsou tu ti tvoji Američani
a mají naspěch. Byli v autě, spuštěný motor,
vůbec nevystoupili, jenom jsme si zamávali
a oni řekli – už nikdy nepřijedeme. Jedeme

na Japonsko. Bylo to velice smutné. Krásní
mladí dvacetiletí muži, oba vysokoškoláci,
kteří dobrovolně se přihlásili do armády.
Nemám o nich žádné zprávy. V té době mi
bylo 15 let.
Zapsal ing. Jaroslav Benda

AMERICKÝ SLÁDEK VAŘÍ PIVO VE ZHŮŘI
Čeští pivaři mají v posledních letech stále
větší zájem o druhy piv, která u nás nejsou
příliš běžná. Důkazem je i velmi příznivý
ohlas na piva amerického sládka Chrise Baerwaldta, který zlatavý mok vaří ve Zhůři.
Od té doby sbírá ceny na tuzemských soutěžích.
K pivu měl velmi blízko už v USA. Dělal
v Hoppy Brewing Company v kalifornském
Sacramentu a domácímu vaření se věnuje
25 let.
Na Plzeňsku se usídlil kvůli své manželce.
Potkali se na pivních slavnostech v Kalifornii. Svatbu měli v Čechách a pak nějakou
dobu žili v USA. Hledali místo, které by
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bylo pro rodinu nejpříjemnější a nakonec
našli místo ve Zhůři.
Když se přestěhoval do Česka, neměl v plánu založit pivovar. „Pokračoval jsem v domácím vaření, jezdil jsem na různé pivní soutěže a bavil se tam s lidmi z oboru.
A pak mi začali známí říkat: Chrisi, měl by
sis otevřít pivovar. A tak jsem to nakonec
udělal.“ vypráví sládek, jenž vaří převážně
svrchně kvašená piva, která se prosazují především v USA nebo Velké Británii.
Ve Střední Evropě příliš velkou tradici nemají. Pivovar se specializuje na svrchně kvašená piva. V létě roku 2016 uvařil svůj první ležák plzeňského typu z názvem „60616

Ležák“. Název byl odvozen od poštovního
směrovacího čísla městské čtvrti Pilsen, která je součástí amerického Chicaga. Pivovárek je situován převážně v jedné místnosti.
Nerezová varna 250 litrů na jedné a spilky
750 litrů na druhé straně. Postupně přibyly
ještě dva ležácké tanky a dvě spilky. Pivovar Zhůřák získal cenu České a Moravské
pivovarské akademie za rok 2016 a 2017
jako nejlepší pivovar s výstavem do tisíce
hektolitrů. Další vítězství si Zhůřák připsal
na největším festivalu minipivovarů v České
republice “Slunce ve skle”. Ze 78 pivovarů
a 350 druhů piv získal Zhůřák první místo

s pivem typu NEIPA jménem Gunk. Chris
je na českém, západočeské i jižněplzeňském
pivním rybníčku takovým zjevením. Je důkazem, že světové pivní styly se mohou vařit
i v malé vesničce v blízkosti kolébky piva
plzeňského typu.
V létě bude mít Zhůřák otevřenou zahrádku od 17. května, každý pátek a sobotu
od 16,00 hod. do 21,00 hod. Popřípadě je
možné si vyzvednout v jiné dny, předem
objednané PET láhve, telefon 721 775 591.
Přijďte ochutnat nevšední piva.
Jan Zelenka

ÚSPĚCH NAŠICH MLADÝCH HASIČŮ
Druhý květnový víkend se naši hasiči zúčastnili okrskového cvičení v Měcholupech.
Soutěžili ve složení Martin Hubert, Adam

Horák, Marek Cígler, Miroslav Klíma,
Nikola Žežulová, Matyáš Duchek, Tobiáš Rosmann a Dušan Hubert. Obsadili
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výtečné první místo ve své kategorii. Muži
pak ve složení Miroslav Štětina, Dušan Hubert st., Jaroslav Hajšman, Michael Štětina,

Pavel Kůs, Zděněk Matas nejml. A Petr Diviš ml. obsadili krásné třetí místo.

CHOCENICE FEST 2019
Stalo se již pomalu tradicí, že vždy v červnu uspořádá obec obecní slavnost, kterou
nazýváme Chocenice Fest. Nejinak tomu
bude i v letošním roce, koná se v sobotu,
15. června od 10 hod. s následujícím programem.
10.00 hod. Dětský den - poznávací a dovednostní soutěže pro děti
12.00 hod. Pěnové poledne - vypouštění
pěny pro děti
13.00 hod Švejk-band aneb muzika před
100 lety - hospodský šraml

16.00 hod. Autogramiáda hokejistů HC
ŠKODA Plzeň
17.00 hod. Harcíři z Rokycan šermířská
skupina s vystoupením „Klatba“
19.00 hod. Pády - zábavová kapela
23.00 hod. Ukončení akce
Po celý den zajištěno občerstvení, bezplatné
atrakce pro děti. Akci pořádá obec, SDH,
myslivecký spolek a občané.
Přijďte se pobavit, popovídat si v klidu,
na začátku léta.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Duben: Matoušková Jaroslava,
Chocenická Lhota 12, 90 let
Květen: Milotová Naděžda,
Chocenice 109, 70 let
Vaniš Josef, Zhůř 120, 70 let
Benda Jaroslav, ing.
Chocenice 21, 75 let
Vanišová Libuše,
Chocenice 10, 80 let
Červen: Bočanová Věra, Zhůř 108, 70 let
Gottfried Jaroslav,
Chocenice 9, 75 let
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Bílá Helena,
Chocenice 141, 90 let
Houška Miroslav,
Chocenická Lhota 20, 81 let
Matas Zdeněk,
Chocenice 115, 84 let
Svoboda František,
Chocenická Lhota 23, 81 let
Narození: Tadeáš Piterka - březen 2019
Zuzana Matoušková - únor 2019
Všem přejeme pevné zdraví.
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