OBECNÍ ZPRAVODAJ
3/2013 – září 2013
Chožov - Mnichovský Týnec - Třtěno

Originál perokresby bývalého římsko-katolického kostela v Chožově cca z roku 1924.
Obci Chožov věnoval v září 2013 sběratel z Lázní Toušeň.
Děkujeme.

Obecní zpravodaj č. 3/2013 – září 2013
Kontakty: ouchozov@seznam.cz, tel. 415 674 117, 724 179 911
Oficiální stránky obce Chožov - www.chozov.cz

Římsko-katolický kostel v Chožově
Dne 12.6.1968 v odpoledních hodinách se nenadále s velkým rachotem a
v oblacích prachu zřítila kostelní věž. Příčinou zřícení bylo zlomení
nosného sloupce nad hlavním vchodem pod věží a snad k tomu i přispěla
jízda těžkých vozidel z blízké STS. Jelikož nebylo již možno demolovaný
kostel opravit, přistoupeno ku zbourání zbývajících části kostelní budovy.
Stalo se tak odstřelem dne 27.11.1968. S politováním přihlíželi všichni
občané – jak zmizela dominanta naší obce, která vzhlížela viditelná
zdaleka, ze všech přístupových cest a spolu s pozadím Chožovského
vrchu udávala charakteristický ráz naší obce, které jako by byla hlava
useknuta.
(zdroj: Kronika obce Chožov)

Stručně ze Zastupitelstva obce Chožov - od 12/2012 – 08/2013 - výběr
486/12 rozpočet obce Chožov na rok 2013, celkové příjmy: 6 667 000,-Kč,
celkové výdaje: 6 230 000,-Kč, financování 437 000,-Kč ve prospěch
příjmů
488/12 dodatek č. 2 k prac.smlouvě J.P. - smlouva na dobu neurčitou
489/12 souhlas se zařazením správního území obce Chožov do území působnosti
integrované strategie regionu SERVISO o.p.s. na období 2014 – 2020
realizované místní akční skupinou SERVISO, o. p. s.
490/12 pronájem KD Mnichovský Týnec za cenu 2.000,-Kč nájemného měsíčně,
podmínka složení kauce 15.000,-Kč - při podpisu nájemní smlouvy
503/13 omezení rychlosti nákladních automobilů na“30 km/hod“ v Mnich.
Týnci a Chožov
504/13 uzavření smlouvy o dílo na vypracování PD na návrh regenerace
urbanizované krajiny v obcích Chožov, Třtěno a Mnich. Týnec - pí.
Bubnovou M. IČO: 499 15 266 ve výši 30 000,- Kč a objednání
geometrických prací potřebných k vypracování PD ve výši 28.800,-Kč

505/13 podání žádosti o dotace ve výši 400.000,-Kč na vybudování 3 dětských
hřišť v Chožově a v Mnichovském Týnci, celkové náklady ve výši cca
572 tis. Kč, na MMR ČR
506/13 navýšení odměn pro členy OVK - 500,-Kč na osobu, celkem částka
3.000,-Kč
509/13 úhradu fa za elektro práce fi. ESSV s.r.o. ve výši 77 845,- Kč (bez DPH
64 335,- Kč) – dle předložených dodacích listů (kabiny TJ Sokol
Chožov, byt čp. 151, dílna a garáž OÚ)
510/13 podání nezávazné žádosti na SVS, a.s. Teplice o spolufinancování
stavby – kanalizace a ČOV
511/13 uzavřít smlouvu s SVS a.s. Teplice o provozování budoucí ČOV a
a odstoupení od původního rozhodnutí, aby provozovatel ČOV a
kanalizace
byla Obec Chožov
512/13 poskytnutí příspěvku ZŠ Černčice na ozdravný pobyt 2 žáků v částce
1000,-Kč
514/13 uzavření smlouvy č. ULN/11/2012 o bezúplatném převodu nemovitosti
par.č. 422/18 k.ú. Třtěno mezi Obcí Chožov a ÚZSVM Louny
515/13 výměnu 3 vodovodních baterií v bytě nájemníka S.Š. v čp. 114
v Chožově, v celkové ceně nepřesahující 2.000,-Kč
517/13 opravu zabezpečovacího zařízení v KD Třtěno do maximální ceny
5.000,-Kč
518/13 zprávu o inventarizace majetku obce Chožov k 31. 12. 2012
519/13 rozpočtové opatření č. 4/2012 dle přílohy
520/13 spolufinancování ve výši 3.000,-Kč - SHD Třtěno - maškarní dětský
karneval
535/13 nájemní smlouvu o bezúplatné výpůjčce st.pč. 20 v k. ú. Chožov uzavřené mezi Obcí Chožov a Římsko- katolickou farností Chožov
536/13 smlouvu o dílo č. 07/2013 na částku 15.851,-Kč uzavřenou s agenturou
Prome s. r. o. ,Praha 1 - podání žádosti o dotace na dětské hřiště
537/13 novou cenu za pronájem obecních pozemků využívaných nájemcem
k zemědělské výrobě, která činí 0,15 Kč za 1 m2, výpovědní doba
jednotná 1 rok
538/13 pronájem stavebního pozemku č. 75 k. ú. Třtěno, cena 500,-Kč ročně
539/13 pronájem pozemku p.č.799/20 občanskému sdružení Scorzonera
Roudnice n/L
540/13 uzavření dvou dohod o provedení práce na úklid sněhu - výše odměny
do 1000,- Kč ČM - pro jednoho pracovníka
541/13 rozpočtové opatření číslo 1/2013 dle přílohy
542/13 uspořádání zájezdu do divadla v Praze, vstupenky hradí účastníci,
dopravu obec

543/13 smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o
bezúplatné převodu ppč. 319/100 a 319/101 v k.ú. Třtěno a Obcí
Chožov (u Artézky Třtěno)
562/13 uzavření smlouvy o výpůjčce kontejnerů na separovaný odpad
EKO-KOM, a.s.,
563/13 kupní smlouvu s Ústeckým krajem na prodej části pozemků (silnice)
pč. 1063/1, ppč.1063/14, ppč. 1068 (cena za m2 40,- Kč)
564/13 kupní smlouvu s ČEZ Distribucí, a.s. na prodej st.p.č. 168/2 k.ú. Chožov
o výměře 53 m2 (cena za m2 500,- Kč)
565/13 smlouvu o bezúplatném převodu části ppč.1114/6 ( u čp. 2 Chožov) od
Ústeckého kraje
566/13 nájemní smlouvu č. 1/3/2013 na pronájem ppč. 982/3 a 983/2 k.ú.
Chožov (Vl.M)
567/13 v souladu s ustanovením § 84 odst.2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.
v platném zněn - deleguje paní Miroslavu Otoupalovou, starostku obce
- na všechny valné hromady SVS a.s. Teplice konané v období od 13.
6. 2013 do 31. 10. 2014. Delegovaná je oprávněna v uvedeném období
jménem Obce Chožov vykonávat všechna akcionářská práva na všech
valných hromadách.
568/13 rozpočtové opatření číslo 2/2013 dle přílohy
569/13 uzavření nájemní smlouvy s občanským sdružením Scorzonera
Roudnice n/L
570/13 podání žádosti na ZD Orasice k odkoupení st.p. č. 18 k. ú. Chožov
571/13 počet zaměstnanců VPP pro rok 2013 – 4 osoby, počet zaměstnanců
„práce bez překážek“ 2 zaměstnanci pro rok 2013
574/13 podání výpovědi smlouvy na údržbu veřejného osvětlení firmě
ELTODO k 30.4.2013
575/13 odpisový plán obce na rok 2013
576/13 poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,-Kč OS HČMS
577/13 smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů soukromé MŠ Mateřinka
s.r.o. Louny
na období od 1. 1. do 31. 7. 2013
578/13 poskytnout částku ve výši 8.000,-Kč SDH Třtěno na akci „Dětský den“
formou úhrady nákladů dle předložených dokladů
579/13 sběr pneumatik od fyzických osob za úplatu, cena za 1 pneumatiku
15,-Kč (os.automobil)
597/13 závěrečný účet obce Chožov za rok 2012 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Chožov za rok 2012
598/13 účetní závěrku 2012 včetně výsledku hospodaření599/13 rozpočtové
opatření č. 3/2013 dle přílohy
601/13 uzavření dodatku ke smlouvě o pojištění majetku obce s pojišťovnou
Generali,a.s.

603/13 nákup devíti prvků na dětské hřiště od firmy č.2 dle VŘ - v hodnotě
198 950,-Kč a cenu za provedení montáže ve výši 16.000,-Kč
623/13 pronájem KD Třtěno p. F.K. – nájemné 500,-Kč, elektřina a voda
2.000,-Kč
623/13 záměr obce - k.ú. Třtěno – pronájem - část pp.č. 1082/1 – ostatní
plocha o celkové výměře 1128 m2 - k pronájmu cca 100 m2, část
pčp. 740/2 – trvalý tr.porost o celkové výměře 361 m2 – k pronáj. 2 m2
prodej pp.č 710/32 – orná půda o výměře 79 m2, část ppč. 710/35 paní
P.K.
624/13 rozšíření pronájmu o 7 500 m2 části ppč. 799/20 k.ú. Třtěno - lesní
pozemek občanskému sdružení Scorzonera
625/13 prodej části z ppč. 57/2 k.ú. Chožov cca 150 – 200 m2 , cena 20
Kč/1m2 panu V. C.
626/13 smlouvu o umístění zařízení veřejné telekomunikační sítě - ppč.
1075/1 k.ú.Třtěno
627/13 dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 5/2011 – zpracování Územního plánu
Chožov ,cena uvedená v dodatku č.l je včetně DPH, 36 300,- Kč
628/13 „Zadávací dokumentaci“ a „Smlouvy o dílo“včetně obchodních
podmínek podlimit- ní veřejné zakázky na stavební práce zadávané
v otevřeném řízení dle zákona číslo 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách - stavby „Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno – ČOV a
kanalizace“ - pro výběrové řízení (VŘ)
629/13 zástupce obce Chožov do komise pro otevírání obálek VŘ stavby „Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno – ČOV a kanalizace“: Josefa
Žáčika , Zdeňka Vainerta a Jaroslava Koubka.
630/13 VŘ na technický dozor stavby (TDS) – obec bude organizovat sama
prostřednictvím firmy proobce s. r. o. Strupčice
633/13 cenu za skládkovné (přírodní materiál, suť apod.) - úložiště Mnich.
Týnec přív.vozík za auto - 50,- Kč, menší nákl.auto (3t)-200,-Kč,
kontejner(5t)- 300,- Kč
634/13 nulové nájemné za nebytový prostor v Chožově čp. 114 sloužící
k provozování poštovních služeb - typ Partner, žádost o příspěvek na
elektřinu – zamítnuta
635/13 cenu 5.000,-Kč na digitalizaci obecní kroniky – I. část
636/13 rozpočtové opatření č. 4/2013 dle přílohy
637/13 změnu úřední doby obce Chožov, nově: neúřední dny úterý a čtvrtek,
s účinností od 1. 9. 2013
638/13 nákup motorové sekačky zn. HECHT v ceně 4.700,-Kč
639/13 uzavření nové smlouvy s firmou ČEZ Distribuce na dodávku el. energie
dle cenové nabídky ze dne 7. 8. 2013 – úspora 13% sil.elekřiny

„Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno – kanalizace a ČOV“
Od července 2013 probíhá sběr dat fi.Provod – ohledně zpracování
projektové dokumentace na kanalizační přípojky – průběžně jsou
oslovování majitelé nemovitostí v souvislosti technického řešení
domovní části kanalizační přípojky.
Cena projektové dokumentace na kanalizační přípojku je 3 000,- Kč –
tuto částku bude nutné uhradit do 10/2013 – na Obecním úřadu
Chožov nebo v místě bydliště (Mnich.Týnec, Třtěno) – bude
upřesněno – vyhlášením veřejným rozhlasem.
Na úhradu 3 000,- Kč lze sjednat na Obecním úřadu Chožov splátkový kalendář – minimální částka splátka je 1 000,- Kč
Přílohou tohoto zpravodaje je i „Objednávka“ na zhotovení projektové
dokumentace na kanalizační přípojku a zajištění vydání územního
souhlasu (rozhodnutí)“ – obracíme se na Vás s žádostí o doplnění
údajů a vyplněnou a podepsanou objednávku nám laskavě vraťte
– do 30.9.2013:
Obecní úřad Chožov – možné vložitt i do poštovní schránky na OÚ
Mnichovský Týnec - lze předat - p. J. Žáčikovi
Třtěno – lze předat - p. Zd.Vainertovi, pí. Němečkové N.
Dne 10.9. 2013 bylo vyhlášeno výběrové řízení na technický dozor
stavby – „Kanalizace a ČOV“ – dle stanovených pravidel na VŘ
Info: https://www.softender.cz/home/profil/3348733
Dne 6.9.2013 bylo zveřejněno předběžné oznámení ve Věstníku
veřejných zakázek ohledně výběrového řízení na zhotovitele stavby
„Kanalizace a ČOV“ - info:
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/381935
Výstavba „Kanalizace a ČOV“ - termín zahájení výstavby je
plánován na začátek roku 2014 a ukončení na podzim 2015.
Vážení občané - jakékoliv upřesňující dotazy ohledně výstavby
kanalizace a ČOV Vám rádi zodpovíme na Obecním úřadu nebo
zajistíme odbornou odpověď projekční firmy.

Územní plán obce Chožov
Zastupitelstvo obce Chožov dne 16.3.2010 v souladu s ustanovením §6
odst.5 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů rozhodlo o pořízení nového Územního plánu
Chožov. Pro zpracování územního plánu byla výběrovým řízením
vybrána projektantka Ing.arch. Jitka Fikarová, č. autorizace ČKA
00 810. Průzkumy a rozbory byly předány v prosinci 2011.
Na základě zpracovaných průzkumů a rozborů byl Městským úřadem
Louny, stavebním úřadem jako úřadem územního plánování (dále jen
„pořizovatel), ve spolupráci s určeným zastupitelem obce zpracován
návrh Zadání územního plánu Chožov. Průzkumy a rozbory a návrh
zadání jsou umístěny na webové stránce ÚÚP Louny –
www.mulouny.cz/uup/.
Cílem řešení územního plánu je vytvořit předpoklady pro udržitelný
rozvoj území obce, vyvážený vztah podmínek po příznivé životní
prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel obce.
Veřejné projednání návrhu Územního plánu se koná dne 25.9.2013
v 15:00 hod. na Obecním úřadu Chožov.
Informace pro občany
Oznamujeme občanům – pokud mají zájem o provedení revize
spalinových cest a čištění komínů, aby se přihlásili na Obecním úřadu
Chožov – možno i telefonicky.
Celkové roční náklady na likvidaci odpadů pro naši obec činí
493 170,- Kč – z toho nádoby a pytlový sběr 422 126,- Kč a mobilní
sběr (sběrové soboty) – 71 044,- Kč. V průměru na jednoho občana je
to cca 850,- Kč
Opět upozorňujeme občany na nutnost pečlivého třídění odpadů –
sešlapávejte plastové lahve, papírové krabice před vložením do
kontejneru – rozložte!!
Na Obecním úřadu Chožov jsou k dispozici (zdarma)!!! žluté a
oranžové pytle pro další třídění domovního odpadu – občany je velmi
málo využíváno.

Kontejnery na tříděný odpad na stanovišti „U Lípy“ byly z důvodů
nedodržování pravidel pro třídění odpadů přemístěny na stanoviště
k panelovému domu čp. 58.
Do kontejnerů na tříděný odpad – je zakázáno vhazovat domovní
odpad!!
Sběr opotřebených pneumatik – na Obecní úřad Chožov je možné
předat použité pneumatiky (osobní automobily – fyzické osoby) –
poplatek za 1 ks pneu 15,- Kč.
Výběr pneumatik bude probíhat v týdnu od 23. – 27.9.2013.
Děti v obcích Chožov a Mnichovský Týnec dostaly začátkem
prázdnin dárek – v podobě dětských „mini“ hřišť. Celková pořizovací
cena 215 090,- Kč. Herní prvky jsou určeny pro děti do 14 let obracíme se touto cestou na naší mládež – aby toto pravidlo
respektovala.
Naší snahou bude v příštím období i pro mládež vybudovat
volnočasové prvky – uvítáme návrhy.
Revitalizace zeleně v našich obcích
Jsme si vědomi provádění údržby a prořezů vzrostlých stromů v našich
obcích. Tato údržba je finančně velmi nákladná. Z těchto důvodů byla
zpracována projektová dokumentace – celková koncepce na
revitalizaci zeleně na náves v Chožově, ve Třtěně a na hřbitov
v Mnichovském Týnci. Celkové náklady projektu činí cca 2 500 tis.
Kč. Projektová dokumentace je nutná pro podání žádosti na dotace.
I když obec dotaci obdrží – stále je nutná finanční spoluúčast obce,
která se pohybuje od 10 – 25 %. – dle dotačního titulu.
Zastupitelstvo obce Chožov na jednání 13.8.2013 – do odvolání
pozastavilo jakékoli větší investice v obci – do doby vybudování
kanalizace. Věřme, že se naše návsi revitalizace zeleně dočkají…..
Pojďme se naučit radovat se z malých věcí!!
Obecní úřad uvažuje o zahájení „kroužku kreativní techniky“ pod
vedením lektorky - je to výzva pro tvořivé a zručné (i méně) lidi
každého věku – ženy i muže, je to možnost setkat se s lidmi stejných
zájmů – vytvořit něco hezkého pro sebe nebo své blízké. Jednalo by se
o cyklus setkání asi 2x do měsíce – v zimním období.
Zájemci se mohou nezávazně hlásit na Obecním úřadu Chožov.

Příroda kolem nás – stepi a jejich obnova
Lounská část Českého středohoří je z přírodovědného hlediska jednou
z nejvýznamnějších oblastí naší země. Na svazích zdejších kopců nacházíme
stepi, tedy suché trávníky tradičně udržované pastvou.
Čím jsou stepi zvláštní?
Stepi Lounského středohoří se obvykle nacházejí na jižních svazích kopců, kde
je půda velmi mělká a kamenitá a klima extrémně suché a horké. Proto nejsou
vhodné k pěstování plodin či zalesňování a lidé je po mnoho staletí využívali
k pastvě. Pastva především ovcí a koz zabraňuje zarůstání křovinami a stromy
(dnes často nepůvodními) a pomáhá šířit semena rostlin. Naše stepi jsou tak
příkladem přírodního prostředí, které vyžaduje hospodaření člověka.
Jaké druhy rostlin a živočichů zde žijí?
Domov zde nachází celá řada vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů.
Ve větru se vlnící stříbrný plášť, který stepi každý červen oblékají, tvoří
„vousaté“ trávy - kavyly. Roste zde všech sedm českých druhů, některé velmi
vzácné. Rozeznat je od sebe je ale pro laika téměř nemožné. Naopak žlutě svítící
hlaváček jarní či silně ohrožený koniklec luční český snadno pozná každý
návštěvník.
Chráněných rostlin zde najdeme celou řadu, ale nejdelší seznam by vytvořili
bezobratlí obyvatelé stepních trávníků. Kolem vrcholků kopců se prohánějí velcí
a výrazně zbarvení motýli otakárek ovocný a otakárek fenyklový. V srpnu a září
mile překvapí setkání s „knoflíkovým pavoučkem“. Tak děti říkají stepníku
rudému, malému červenému pavoukovi se čtyřmi černými skvrnami, který běhá
po cestách a kamenech. Mezi nejvzácnější patří setkání se živočichy, pro které
naše stepi představují jedno z posledních útočišť v Čechách – jako jsou motýli
okáč skalní, modrásek ligrusový, modrásek východní, hnědásek černýšový či
český poddruh saranče skalní.
Proč jsou stepi v ohrožení?
Na konci 20. století se v České republice výrazně snížily stavy hospodářských
zvířat a pastva jako tradiční způsob hospodaření na stepích bohužel téměř
zanikla. Cenné stepní plochy tak již více jak dvě desítky let zarůstají šípkem,
hlohem, svídou či jasanem. V minulosti zde také byly vysazovány geograficky
nepůvodní druhy jako je akát nebo borovice černá, které se rychle šíří na úkor
ostatních druhů. Hrozí tak postupná ztráta vzácných druhů vázaných na suché
stepní trávníky a bílé stráně. Bílé stráně je označení vžité pro svahy, kde dochází
k drobným přirozeným sesuvům půdy a obnažení bílého vápenitého podkladu,
např. Třtěnské stráně ale i celá řada menších lokalit. Obnažená půda sesuvů
poskytuje vhodné prostředí pro řadu specializovaných chráněných druhů.
Co můžeme pro jejich ochranu udělat?
Jak již bylo zmíněno, klíčovou roli v podpoře stepních druhů hraje pastva ovcí a
koz. Proto byly vytvořeny možnosti podpory chovatelů, kteří mají zájem na
stepních lokalitách pást (zemědělské dotace, projekt LIFE+). V současné době

také probíhá výřez náletu, obnova rozsáhlého sadu pod Oblíkem (dosadba a
údržba stromů) a obnova průhonů pro pohyb stád v lokalitě Oblík – Srdov –
Brník a napojení na Křížové vršky. Tato opatření jsou realizována v rámci
projektu LIFE+ Stepi Lounského středohoří. Jedná se o dotační titul Evropské
komise s 50% finanční spoluúčastí Ministerstva životního prostředí. Probíhá
v letech 2011 - 2016 a realizuje jej Správa CHKO České středohoří, Agentura
ochrany přírody a krajiny České republiky. Více informací lze nalézt na
http://www.ochranaprirody.cz/life/.
Stepní lokality zařazené do projektu LIFE+ na území obce Chožov
Na území obce Chožov v k.ú. Třtěno se nacházejí 3 významné stepní
lokality zahrnuté do projektu LIFE+. Jedná se o Třtěnské stráně, Velký a Malý
Syslík (Velký a Malý vrch u Třtěna).
Aktivní opatření byla zatím provedena na Třtěnských stráních, které byly
v minulosti zasaženy výsadbou geograficky nepůvodních druhů dřevin –
zejména akátu a borovice černé. Průběžně jsou zde tyto dřeviny spolu s šířícími
se křovinami odstraňovány a lokalita bude udržována pravidelným kosením.
Pokud bude v okolí k dispozici stádo ovcí a koz, počítá se zde do budoucna
s pastvou, stejně jako na Malém vrchu a Syslíku. Optimálním cílovým stavem
těchto lokalit z pohledu ochrany přírody je mozaika vzrostlých stromů
(původních druhů), křovin a otevřených stepních ploch a bílých strání, které
budou koseny či paseny.
V měsíci září – říjnu 2013 bude probíhat kosení a odstranění náletových
křovin na kopci Syslík – za podpory projektu LIFE+ - cílem je vytvoření
optimálních podmínek pro udržení růstu chráněných rostli a živočichů. Také
bude probíhat odstranění náletových křovin na bývalé cestě za hřbitovem
v Mnichovském Týnci – směr Srdov – Brník.

Třtěnské stráně
Přírodní památka Třtěnské stráně na ppč. 799/13, 799/15, 799/18 a 799/16, část
799/20 k.ú. Třtěno byla v srpnu 2013 přehlášena a její výměra byla snížena
z 19,2 ha na 13 ha. Více na www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz.

Chožovská hora
Chožovská hora (359 m n. m.) patří k nejzápadnějším výběžkům
Českého středohoří. Skládá se ze dvou vrchů. Levý z nich se nazývá
Peklo ( 338 m n. m.) a pravý je Chožovská hora. V současné době je to
lokalita chráněných rostlin. Ač se to nezdá z vrchu je překrásný výhled
na celé Středohoří.
V minulosti byl vrch velmi cenným objektem s porostem, pastvinami
a čedičovými lomy. Proto byl stálým předmětem svárů mezi vrchností
a obcí.
Pamětihodné spory trvaly již v době před rokem 1848, vyvrcholily
v roce 1863 a 1864, kdy byl po dlouhých procedurách vydán dokument
o vyrovnání sporu. Z výsledků bylo patrné, že obec měla starodávné
právo ke spoluužívání jak vrchu, tak i okolních lad a pastvin, což jí
bylo vrchností stále více upíráno. V uvedeném dokumentu bylo přesně
určeno, budoucí užívání vrchu mezi majitelem velkostatku
Schwarzenbergem a obcí.
Hlavní těleso vrchu s přilehlými svahy na východě a na západě zůstalo
velkostatku. Severní a severovýchodní svahy
- tedy strana
k Mnichovskému Týnci a Chrabercům připadly obci.
Toto narovnání bylo potvrzeno c.k. Místodržitelstvím 28.7.1864 a bylo
v platnosti až do pozemkové reformy provedené po 1. světové válce

v roce 1925. Poté převzal do vlastnictví vrch okres, potažmo Čs. státní
lesy, což trvá dosud.
Zajímavostí tohoto vrchu bylo, že ještě počátkem 19. století byl téměř
holý, bez stromů, jen s mírnými křovisky. Až po roce 1848 panští
započali s osazováním vrchu akáty. Z kroniky vyplývá, že toto
osazování trvalo do až do roku 1890.
Podle pamětníků byly části vrchu v minulosti rozparcelovány a
pronajaty místním občanům jako pastviny. Tak byl vrch využíván až
do počátku šedesátých let minulého století.
Pastva skotu byla pro vrch očistným procesem. Náletové rostliny a
tráva byly spaseny a tím byl vrch neustále čistý a průchodný ze všech
stran.
(zdroj: internet a Chožovská kronika Bohumila Lůžka z r. 1929, zpracovala p.
Věra Hlubíková - současná kronikářka obce Chožov)

Miroslava Otoupalová
starostka obce

Upozornění občanům – od 1.9.2013 změna úředních hodin pro veřejnost:

Úřední hodiny OÚ
Pondělí
Úterý – změna !!
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 - 17.00
není úřední den
8.00 - 17.00
není úřední den
8.00 – 13.00
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