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CHOCENICE • KOTOUSOV • CHOCENICKÁ LHOTA • ZHŮŘ
INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Dne 14. prosince 2018 proběhlo veřejné
zasedání obecního zastupitelstva obce Chocenice. Zasedání bylo doprovázeno poměrně slušnou návštěvou obyvatel obce a níže
přinášíme přehled usnesení, které zastupitelstvo přijalo. Z jednotlivých rozhodnutí
zastupitelstva upozorňujeme na rozhodnutí
o zvýšení ceny vodného pro příští rok, podání žádostí o dotace na výstavbu dětského
školního hřiště, opravy střechy obecního
úřadu a opravy kaplí v našich obcích. Zastupitelstvo rozhodlo podpořit počet žáků
ve škole jednorázovým příspěvkem pro prvňáčky, kteří by nastoupili do příštího školního roku v Základní škole v Chocenicích.

Dále byla prodloužena doba trvání díla pro
projekční kancelář, která vyhotovuje projektovou dokumentaci k územnímu řízení
a jejímž celkovým výsledkem by měl být
nový přechod pro chodce v místech naproti zámku, včetně ostrůvku. Zápis z jednání
zastupitelstva včetně kompletního usnesení máte možnost zhlédnout na webových
stránkách obce, případně do něho nahlédnout na obecním úřadu. Termín příštího
jednání obecního zastupitelstva je stanoven
na 28. února 2019.
Vlastimil Štětina, Václav Tříska, Radek
Keller

AKTUALITY
24.

12. rozdával Betlémské světlo v kapličce Jaroslav Benda
24.12. proběhl Štědrovečerní výšlap
na Chlumek za podpory spolku Chocenických holek a obce

25.12.

byl uspořádán pochod po Chejlavě zakončený posezením ve ždírecké hospodě základní
5.1. byla uspořádána Tříkrálová sbírka
za účasti dětí ze ZŠ
12.1 proběhl myslivecký bál
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19.1.

proběhla schůzka představitelů obce
s rodiči předškoláků s cílem zvýšit počet
dětí, kteří nastoupí do prvního ročníku
19.1. se uskutečnila výroční schůze SDH
Chocenice za hojné účasti členů i hostů

26.1.

bylo uspořádáno večerní bruslení
na Vejsováku
5.2. byla slavnostně znovuotevřena obecní knihovna
Pořadatelům akcí i účastníkům děkujeme
za nasazení i účast.

TÉMA
Dotazníky

V průběhu prosince loňského roku jsme
rozdali do všech domácností v našich obcích dotazníky s cílem zjistit, co vás trápí, co
byste chtěli zlepšit a jak celkově hodnotíte
život v našich obcích.
Na obecní úřad se vrátilo celkem 49 vyplněných dotazníků, tedy odpovědělo pouhých
20 % dotázaných. I toto množství je však již
reprezentativním vzorkem. A co lze z vyplněných dotazníků zjistit? Nejvíc respondentů bylo z věkové skupiny nad 65 let a dále
z věkové skupiny 35-45 let. Respondenti
vyhodnotili např. kvalitu mateřské školky
jako velmi dobrou v 18 případech, jako spíše dobrou v 6 případech a 18 respondentů

kvalitu mateřské školky neznalo. Oproti
tomu základní škola byla ohodnocena jako
velmi dobrá 3 respondenty, jako spíše dobrá
6 respondenty, jako velmi špatná 5 respondenty a 20 respondentů nevědělo, jak školu
hodnotit. Kulturní nabídka v obci byla vyhodnocena 17 respondenty jako spíše dobrá
a 14 jako napůl dobrá, a dá se tedy hodnotit, že obyvatelé, kteří odpověděli na dotazníky, jsou spíše s kulturní nabídkou v obci
spokojeni. Pokud jde o sportovní možnosti
a nabídku pro volný čas, pak většina respondentů tyto vyhodnocuje jako spíše špatné,
zatímco přírodu v okolí hodnotí jako velmi
dobrou 16 respondentů a spíše dobrou 21 respondentů. Činnost spolků a sdružení byla

Z výroční schůze hasičů
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vyhodnocena jako velmi dobrá, spíše dobrá
či napůl téměř všemi respondenty a je tedy
zřejmé, že s činností spolků jsou obyvatelé
spokojeni. Dotázaní by si přáli uskutečňovat více sportovních, kulturních a společenských akcí, preferují téměř všichni třídění
odpadu a ke zlepšení doporučují více zeleně,
čistotu a úklid v obci, bezpečnost v obci,
lepší dopravní spojení a více prostoru pro
setkávání lidí.
Za hlavní problém obce považují tranzitní
dopravu, pasivitu obyvatel a kvalitu ovzduší. Celková spokojenost se životem v obci
byla hodnocena ve valném případě kladně,
pouze jeden z dotázaných byl se životem
v obci nespokojený.

Co občané navrhovali nad rámec dotazníku
ku zlepšení života v obci je možné shrnout
do následujících bodů – zpomalit dopravu
v obci, umístit více měřičů rychlosti s identifikací poznávací značky, udělat přechod
pro chodce, zlepšit špatné přístupové cesty
k lesu, zdevastovaný Vejsovák, dětské hřiště
na Landavě, u rybníka, u hospody nebo modernější webové stránky obce.
Zastupitelstvo samozřejmě bude vyhodnocovat veškeré podněty a připomínky obyvatel obce, které může z pozice obce ovlivnit
a bude se snažit postupovat tak, aby spokojených občanů ještě více přibylo.
Radek Keller, Tamara Kubicová

TROCHA HISTORIE
O cestě do Blovic
Pamětníků, kteří pamatují starou cestu podél Chocenického potoka směrem k Božím
mukám do Blovic, již pomalu ubývá. Naposledy tato cesta byla používána kolem roku
1970, postupně buď dílem zarostla, nebo
byla zničena činností tehdejšího JZD.
Co o této cestě vlastně víme? Cestě se říkalo
„Na Vohradách“. Název tedy vznikl asi tím,
že cesta vedla při hranicích polností, případně ohradách, které buď oddělovaly jednotlivé pozemky, nebo sloužily k ochraně
dobytka. Z vyprávění rodičů či prarodičů
víme, že tato cesta byla hlavní spojnicí pro
ty, kteří šli pěšky do Blovic. Touto cestou
tak chodily celé generace dětí a dospělých,
ať již do školy či za prací. Je nutné si ale
uvědomit, že Blovice neměly v minulosti
pro Chocenice takový význam, jako mají
nyní. A to z toho důvodu, že obec patřila
vrchnosti, a ta měla sídlo buď na velkostatku přímo v Chocenicích či v jiném místě,

kde sídlil ten daný rod. Každopádně však
Chocenice patřily po dlouhou dobu do blovické farnosti a podobně tak i veškeré zemřelé pohřbívali Choceničtí v Blovicích.
I z těchto důvodů byla cesta frekventovanou
spojnicí mezi Chocenicemi a Blovicemi. Již
na I. vojenském mapování, tzv. Josefském,
je zaznamenána tato cesta, která vedla téměř
souběžně s Chocenickým potokem, ale nikoliv přímo u jeho břehů, ale vždy s menším
či větším odstupem. Vznikala odbočkou
u již neexistujícího křížku, v místech
dnešního domu č. p. 79 a po přibližně
kilometru se spojovala s cestou, které se
říkalo „Šenkýřská cesta“, která byla spojnicí
mezi cestou do Hladomří s cestou do Blovic. Tato cesta překonávala Chocenický potok přes brod a přibližně 50 metrů nad ním
se spojovala s cestou „Na Vohradách“. Cesta
dále vedla nad tehdy ještě existujícím rybníkem, který byl na Chocenickém potoce
nad Hladomří a stoupala až ke křižovatce,
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Koledníci u kapličky
na které byla Boží muka. Tato část cesty
zůstala v nezměněné podobě v podstatě až
do dnešních dnů, avšak bohužel již vlastně
nikam nevede.
Můžeme tedy konstatovat, že již na mapě,
která vznikla po roce 1764, byla daná cesta
zřetelně vyznačená. Při II. vojenském mapování, tzv. Františkovo, v letech 1836 –
1852, je cesta opět na mapě zakreslena v nezměněné podobě, avšak v té době již získala

na důležitosti jak státní silnice na Plzeň, tak
i odbočka z ní na Blovice. Tyto cesty byly
oproti původnímu stavu před téměř sto lety
již narovnány v rámci josefínských reforem
a postupně získaly na významu. Další úpadek cesty pak jistě přinesl i objev a využití
automobilu, který zrychlil dopravu. Polní cesta, byť opatřená tvrdým kamenným
povrchem, nemohla konkurovat širší a rovnější komunikaci. Logickým důsledkem
nakonec tedy byl postupný pokles významu
této komunikace a poměrně zbytečný zánik
v důsledku neužívání.
Tolik k minulosti cesty „Po vohradách“.
Nyní získává tato komunikace opět alespoň
částečně na svém významu, neboť na jejím počátku u Chocenic chtějí vlastníci
přilehlých nemovitostí své pozemky zastavět, v souladu s územním plánem, rodinnými domky, a tedy se otvírá možnost, že
by alespoň podstatná část cesty mohla být
postupně opravována tak, aby cesta opět
sloužila ke svému účelu. Současné zastupitelstvo preferuje tuto možnost s tím, že by
cesta sloužila opět zejména pro pěší, cyklisty a zejména jako odpočinková trasa údolím Chocenického potoka a rozšířila se tak
možnost výletů po okolí Chocenic.
Radek Keller

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY A ŠKOLY
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Návštěva loutkového
muzea v Plzni
Dne 15. 1. 2019 jsme jeli do loutkového muzea v Plzni. Jeli jsme tam autobusem se školkou. Nejprve jsme šli na náměstí Republiky
a procházeli jsme se okolo katedrály svatého
Bartoloměje. Sahali jsme si na andělíčka,
který se jmenuje Ošahánek a sahá se na něj

pro štěstí. Po chvilce čekání před muzeem
nás pustili dovnitř. Odložili jsme si bundy
a batohy. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny,
školka a škola.
První loutka, kterou nám paní průvodkyně představila, se nazývá marioneta, loutka
ovládaná shora tenkými provázky. Mohli
jsme si jí i potěžkat. Dozvěděli jsme se, proč

mají loutky na zádech vyřezanou díru - aby
byly lehčí. V muzeu jsme také viděli velké
loutky, byly vyrobeny z molitanu a seděly
na trůnech. Koukali jsme na divadlo, kde
se procházely loutky. Byl tam i kašpárek,
kterého jsme si mohli zkusit ovládat. Potom (kdo chtěl), tak si mohl zahrát divadlo.

Mohli jsme si vybrat loutku, jakou jsme
chtěli. Loutky byly buď z molitanu, dřeva
nebo z látky. Výlet se nám moc líbil.
Věděli jste, že v Chocenicích byla v zámku ozdravovna pro plzeňské děti, která se
jmenovala po panu J. Skupovi? Byl to slavný loutkoherec a zakladatel divadla Spejbla
a Hurvínka.
Autorky textu: J. Doubková, T. Třísková,
N. Žežulová – žákyně 4. třídy ZŠ Chocenice
Mateřská školka
Sněhuláci, ti se mají,
nekašlou a nekýchají.
I když kmotru Meluzínu
pozvou ráno na hostinu.

OBNOVA STROMOŘADÍ
Obec požádala o dotaci na obnovu stromořadí Nadaci ČEZ. Tato nadace již od roku
2011 podporuje vznik nových stromořadí
i obnovu historických alejí, které buď zcela
zanikly, nebo už byly přestárlé. Jedná se o obnovu téměř zaniklého stromořadí počínající
od pivovaru Zhůřák až po můstek přes pří-

tok Chocenického potoka tekoucího z Čábuzí. Vznik stavu současného porostu, který
je ve velmi špatném stavu, lze připsat zejména biotickým činitelům (vítr a podmáčení).
Dřeviny vyskytující se v této oblasti jsou
téměř z poloviny polámané, nebo vyvrácené. Dalším problémem je výskyt náletových
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Koledník
dřevin, a to zejména trnky obecné a vrby
křehké. Tyto dřeviny zasahují až do lučního porostu (cca 6 m) směrem k Bědani.
Zahájení prací v následujících měsících
(březen–duben) začne obec vykonávat
v součinnosti se zahradnickou firmou, která bude koordinovat způsob a průběh prací.
Prvotním účelem bude odstranění odumřelých a přestárlých stromů. Dřevní hmota
z těchto dřevin bude nabídnuta občanům.

Následně proběhne péče o stávající porosty,
které budou zachovány. Nebude opomenuto ani koryto potoka vyskytující se v těsné
blízkosti, které je z části zarostlé bylinným
patrem a z části kořenovým systémem náletových dřevin. Její uvedení do původního
stavu bude provedeno za pomoci techniky
ZS Komorno a.s.
Nové stromořadí bude vysázeno na doporučení zahradnické firmy s největší pravděpodobností dubem letním, bukem lesním
a třešní ptačí. Vzhledem k půdním podmínkám je tato dřevinná skladba velice
vhodná. Povrch cesty bude opraven frézovaným asfaltem. Do budoucna je státem plánována výstavba cesty, která bude spojovat
obec Chocenice s Cihelnou pod Maršovy.
Po realizaci této cesty obec plánuje vyasfaltování zbývajícího úseku trasy Chocenice-Zhůř, a tím dojde k propojení těchto obcí
mimo hlavní komunikaci 1/20.
Chtěli bychom postupně upravit původní,
zcela neudržované a zdevastované, cesty
kolem obce, aby opět začaly sloužit svému
účelu, byly užívány a nejezdilo se po sousedních loukách. Náletové křoviny či
dokonce nepůvodní druhy chceme postupně odstraňovat a na jejich místo vysazovat
vhodné stromy či dřeviny do alejí.
Vlastimil Štětina

PODĚKOVÁNÍ
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Vzpomínám si na letošní lednové dny,
ve kterých jste „milí koledníci“ koledovali
v Chocenicích. Venku byla zima, ale to, co
jste dělali vy, moc hřálo. Děkuji vám, že jste
se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Kolik lásky jste koledováním rozdali,

se finančně vyčíslit nedá. Přesto si troufám
tvrdit, že jste miliónoví koledníci.
Mé upřímné poděkování patří také vám
všem, kteří jste do Tříkrálové sbírky přispěli
na pomoc potřebným. To, kolik se vybralo
peněz, se dá číselně vyjádřit. Není toho málo.
U nás v Chocenicích se vybralo 16.036 Kč.

Také bych chtěla zmínit ty, kdo se na přípravě koledování podíleli. A to paní Alenu Fialovou, Olgu Šváchovou, Dagmar Jandovou,
pana starostu, místostarosty a v neposlední

řadě paní ředitelku i učitelku ZŠ a pracovníky místního pohostinství.
Děkuji vám.
Eva Bendová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Polívková Božena,
Chocenická Lhota 17
Strnad Josef,
Chocenická Lhota 3
Vokáč Jan, Kotousov 2
březen: Divišová Marie,
Zhůř 132
únor:

97 let
81 let
84 let
91 let

Hach Václav,
Chocenice 12
85 let
Houška Jan,
Chocenická Lhota 21
82 let
Manželé Vokáčovi ( Kotousov 2) oslaví 28.
března zlatou svatbu.
Noví spoluobčané : Stela Šůsová nar. 22.12.
2018 Chocenice čp. 117.

RŮZNÉ
Obec

připravuje v letošním roce několik
akcí, které stojí za upozornění. Předně
požádala o dotaci na rekonstrukci střechy obecního úřadu, dále zadala vypracování projektové dokumentace pro
výstavbu školního sportovního hřiště,
nechala zpracovat nacenění opravy střechy na domu čp. 3, nacenění výměny
oken a opravy podlahy v kapličce. Připravuje podklady pro zvažovanou žádost
o dotaci na revitalizaci požární nádržky
v Kozím rohu a pro další opravu místní
komunikace podél rybníka ku Bzí. Pokračují práce na přípravě výstavby ČOV
a kanalizace.
K opakujícím se dotazům občanů, stran
zvýšení ceny vodného sdělujeme, že
na základě přehledu provozovatele vodovodu v obci společnosti KAV jsme
se rozhodli změnit cenu vodného, a to
poměrně podstatným způsobem, neboť
v důsledku stávajících cen nemá obec

vytvořeny rezervy pro nutné opravy systému, když vodárna je za hranicí životnosti a podobně nás čeká rekonstrukce
vodovodního řadu. Přestože platí princip
solidarity a na údržbu a provoz přispívají
nepřímo i ti, kteří vodu odebírat nemohou, považuje zastupitelstvo za nutné
vytvářet zákonem požadovaný rezervní
fond (na opravy a údržbu řadu a vodárny) od těch, kteří vodu odebírají. Z původní ceny 29 Kč za m3 bylo tedy vodné
zvýšeno na 40 Kč za m3. Touto cenou se
blížíme pouze průměrné ceně vodného
v okrese.
Upozorňujeme na platnost a účinnost
vyhlášky o pohybu psů v katastru našich
obcí, volný pohyb psů bez vodítka je přestupkem!
Vlastimil Štětina, Václav Tříska,
Radek Keller
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Večerní bruslení na Vejsováku

KNIHOVNA OPĚT OTEVŘENA
Obecní knihovna bude vždy otevřena každé úterý od 16 do 18 hod., v případě zájm,
knihovnice paní Olga Šváchová doručí

imobilním zájemcům knihy domů. Na čísle
obecního úřadu 371520169 či 732982041
bude možné si domluvit doručení knihy.

POZVÁNKY NA AKCE SPOLKŮ A NA ZÁJEZD DO DIVADLA
Zájemci o divadelní představení muzikálu
Galileo s Jankem Ledeckým v titulní roli,
které se koná dne 2. června 2019 v divadle Hybernia, se mohou hlásit o vstupenky do 10. května na obecním úřadu. Počet
vstupenek je omezen.
ne 24. 2. 14 hod. Dětský maškarní bál
so 2. 3. 20 hod. Babský bál (hasiči + ženy)
so 13. 4. 14 hod. Velikonoční tvoření
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út

30. 4. 17 hod. Stavění májky
8. 5. 9 hod. Šlápota
Bližší informace naleznete vždy na webových stránkách obce, facebooku nebo
na vývěskách
Zájemci o inzerci, o příspěvky do společenské kroniky nebo o zveřejnění článku
mohou zaslat podklady na e-mail r.keller@
seznam.cz.
st
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