OBECNÍ ZPRAVODAJ
Chotouň, Pohoří, Skalsko

prosinec 2018

Vážení a milí spoluobčané,
rok se pomalu chýlí ke konci, což obvykle člověka pracujícího v samosprávě – starostku nevyjímaje – přivádí
k bilancování. Především bych ráda vám všem poděkovala za důvěru, kterou jste mi svými hlasy při podzimních
komunálních volbách vyjádřili; vnímám ji jako podporu způsobu, kterým jsme se zastupiteli v uplynulém období naši
obec spravovali, i jako pokyn pokračovat v novém období s nepatrně obměněným zastupitelstvem stejným směrem.
Co se tedy v uplynulém roce, potažmo volebním období podařilo, v čem jsme uspěli, v čem méně? Úspěšně jsme za
pomoci dotace vybudovali historicky první bezpečné dětské hřiště se speciálními herními prvky z akátového dřeva.
Budova školky má s finanční podporou Krajského úřadu novou střechu a začátkem roku 2019 bude rekonstrukce
budovy pokračovat. Pokud se nám podaří podat žádost o dotaci a bude s trochou štěstí schválena, bude možné
zrekonstruovat prostory pro nové sídlo obecního úřadu. Po volbách začalo zpracování pasportu komunikací, který je
nyní před schválením zastupitelstva. Stará hasičská zbrojnice se pyšní novými okny, vraty a dveřmi. A Chotouň se těší
z nového povrchu hlavní komunikace. V době, kdy píši tyto řádky, jsme těsně před otevřením obálek výběrového
řízení na projekt čistírny odpadních vod.
Otevírá se před námi nejen nový kalendářní rok, ale vlastně i celé volební období obecního zastupitelstva, které
vzešlo z podzimních voleb (o nichž podrobněji níže). Co zastupitelstvo považuje za priority a jakým potřebám by
během svého funkčního období chtělo věnovat pozornost?
Cílem příštích čtyřech let je především intenzifikace a rozšíření čistírny odpadních vod v Chotouni. Stávající kapacita
320 ekvivalentních obyvatel zdá se býti nedostačující, a proto budeme rozšiřovat na 600 EO. Dále je nutné
pokračovat na rekonstrukci budovy Mateřské školy Pohoří, kam v budoucnu přesídlí obecní úřad. Zastupitelstvo se
také bude připravovat na zajištění náhradního zdroje pitné vody pro obec. Přestože toto téma není aktuálně nutnou
potřebou, štěstí přeje připraveným a v této oblasti není dobré vyčkávat, až nastane problém. Proto chce
zastupitelstvo zadat zpracování studie možností připojení naší obce na přivaděč ze Želivky. Postupně by měly být
zrekonstruovány zbývající komunikace v zástavbách rodinných domů, zejména ve Skalsku včetně kontejnerového
stání a v Chotouni od Danken servisu směrem nahoru. Úkolů je tedy před novými zastupiteli víc než dost a vzhledem
k nutné intenzifikaci čistírny bude toto volební období náročné i po stránce finanční.
Všem vám přeji příjemné a klidné prožití Vánoc, ať už budou bílé či blátivé, hlavně aby byly pohodové a přinesly vám
radost od svých nejbližších i možnost zastavit se a oddechnout od každodenního shonu.
Přeji vám též hodně zdraví do nového roku 2019, rovněž mnoho úspěchů a spokojenosti v osobním i profesním
životě, a především aby se vám i vašim rodinám v naší obci dobře žilo, pracovalo i odpočívalo, přeji vám rok
v příjemném venkovském prostředí s dobrými sousedskými vztahy i krásnou přírodou za humny – a pokud k tomu
bude moci alespoň trochu přispět práce našeho zastupitelstva, budu moc ráda.
Za obecní zastupitelstvo Petra Adámková, starostka

Volby do zastupitelstva obce 5. a 6. října 2018
Ve dnech 5. – 6. října se konaly volby do obecních zastupitelstev. V naší obci, kde vznikla jediná volební kandidátka
Spolu pro obec Pohoří, se voleb účastnilo sto padesát šest volících občanů z celkového počtu 284 voličů (tj. volební
účast 54,93 %). Ze sedmičlenného zastupitelstva nejvíce hlasů obdržela dosavadní starostka Petra Adámková (145
hlasů), dále Jana Paulová a Irena Čížkovská (shodně 143 hlasy), Lukáš Chrudimský 142 hlasy, Miroslava Adamcová
122 hlasy, Ondřej Skala 127 hlasů, Adam Šauer 125 hlasů.
V úterý 30. října se konalo první a ustavující zasedání nového obecního zastupitelstva, které znovu do funkce
starostky zvolilo Petru Adámkovou, místostarostkou Janu Paulovou, předsedkyní tříčlenného finančního výboru Irenu
Čížkovskou (jeho členy Lukáše Chrudimského a Adama Šauera), předsedkyní tříčlenného kontrolního výboru
1

Miroslavu Adamcovou (členy Ondřeje Skalu a Josefa Červenku), předsedou pětičlenné kulturní komise Lukáše
Chrudimského, jejími členy Martinu Králíkovou, Martina Čížkovského, Josefa Červenku a Adama Šauera.
Všem voličům děkuji za účast i za důvěru v náš nový zastupitelský tým, kterému rovněž děkuji za jeho ochotu
angažovat se pro blaho naší obce. Věřím, že naše plány a očekávání občanů se nám podaří z velké části naplnit.
Petra Adámková, starostka

Poplatky, poplatky, poplatky
Poplatek za tuhý komunální odpad 2019
Ceny za TKO (odvoz popelnic) pro rok 2019 zůstávají ve stejné výši, jako byly ceny platné pro letošní rok, konkrétně:
poplatek pro trvale bydlící občany, splatný do 31. 3. 2019 činí:
550 Kč/osoba za svoz každý týden
330 Kč/osoba za svoz každé dva týdny
Poplatek pro rekreační stavby, není-li tam hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu, splatný do 30. 6. 2019, činí
550 Kč za rekreační objekt (chatu).
Platby je možno provést v hotovosti na Obecním úřadě v Chotouni, nebo bankovním převodem na účet obecního
úřadu č. 164415667/0300. V případě bankovního převodu vás žádáme o přesnou identifikaci platby – do variabilního
symbolu uvést číslo popisné, nebo evidenční a do zprávy pro příjemce uvést TKO 2019 + jméno.

Poplatek za psa 2019
Sazby poplatků za psy pro rok 2019 zůstávají ve stejné výši, jako byly sazby platné pro letošní rok, konkrétně:
poplatek za prvního psa chovaného v rodinném domku 240 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
360 Kč. Za prvního psa, jehož držitelem je poživatel sirotčího, invalidního, starobního vdovského, nebo vdoveckého
důchodu a tento důchod je jeho jediným zdrojem příjmů, je sazba poplatku 120 Kč a za druhého a každého dalšího
psa činí poplatek 180 Kč. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího
3 měsíců, a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo. Držitel psa je povinen zaplatit poplatek do
31. 3. 2019. Platbu je možno provést v hotovosti na Obecním úřadě v Chotouni, nebo bankovním převodem na č.
účtu 164415667/0300. V případě bankovního převodu vás žádáme o přesnou identifikaci platby – do variabilního
symbolu uvést číslo popisné, nebo evidenční a do zprávy pro příjemce uvést PES 2019 + jméno majitele.

Poplatek za vodné a stočné 2019
Podle usnesení č. 21 zastupitelstvo obce Pohoří schválilo ceny vodného a stočného pro rok 2019 v následující výši:
Cena vodného (pitná voda za m3)
51,19 Kč (včetně DPH)
(dosavadní cena činila 46,10 Kč)
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Cena stočného (odpadní voda za m ) 46,33 Kč (včetně DPH)
(dosavadní cena činila 43,49 Kč)

Mateřská škola Pohoří
Už vánoční nastává čas…
...jak se v písních zpívá! Krásný předvánoční čas, plný klidu, pohody a rozjímání… bohužel i ve
školičce trochu SCI-FI. Naštěstí jsme se dostali z fáze adaptace nových dětí do fáze trénování
a nacvičování, vyrábění ozdobiček a vánočních dárků. Do toho obava z čertů, pak zase těšení na dárečky pod
stromečkem – opravdu ani u nás není chvilka klidu.
K již zmíněným čertům – jak nám řekl jeden z chlapečků: „To jsem nevěděl, že do školky chodí hodní čerti!“ Proto
musím ještě jednou poděkovat sv. Mikulášovi (M. Králíková), že se svou nebeskou a pekelnou družinou opět, jako
každoročně, navštívil naši MŠ! Jejich vystupování je vždy opravdu profesionální!
Jak ten čas letí – děti si píší Ježíškovi o dárky… a mají v hlavě jasno, co chtějí! Třeba L. povídá mamince: „Chtěl bych
ještě tohle a tohle.“ „No ale to už Ježíšek neuveze!“ „Neboj, maminko, tak to přiveze DéPéDéčko!“
Poděkovala bych velice ráda rodičům, kteří se sponzorsky spolupodíleli na nákup dárků do školky. Letošní nadílka
bude opravdu bohatá! Ale to již určitě zavítá vánoční atmosféra i k nám. Svítící stromeček, krásné dárky, rozzářené
dětské oči…
Ať i vaše Vánoce jsou krásné, klidné a svátky prožijete s radostí a láskou! A k tomu šťastný nový rok 2019!
Jitka Dupalová, ředitelka MŠ Pohoří
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Nahlédnutí do obecní kroniky po čtyřiceti letech – rok 1978
Začátek roku 1978 se zima projevila jako mírná
vládkyně. Teploty se pohybovaly kolem 0 – 6 °C mrazu.
26. ledna napadlo více sněhu který zůstal ležet. Mrazy
se dostavily až v únoru kdy jich do 21. února bylo 16
kolem 15°. Výše dosáhla 21/II kdy v naší obci bylo ráno
20° mrazu. V noci na 22/II přišlo oteplení a 22/II ráno
bylo pouze 6° mrazu. Následovalo střídavé vlhké
počasí s mrazy kolem 5°. Březen a duben bylo střídavé
počasí srážky v celku normální teploty také.
Takto popisuje kronikářka naší obce počasí v prvních
měsících roku 1978, tedy přesně před čtyřiceti lety.
Podívejme se však na hlavní události, které jsou
v obecní kronice v uvedeném roce zaznamenány.
Po lednu který tradičně bývá nejklidnějším měsícem
v roce na akce a práci na veřejnosti při MNV po jejich
pravidelných zasedání rady a komisí, byla první
slavnostní schůze všech složek za vedení K.S.Č. 24.
února v hostinci na Vyhlídce.
Toto slavnostní zasedání na počest 30. výročí února,
zahájil předseda KSČ s. Ant. Dvořáček. Po uvítání všech
přítomných kterých se sešlo skoro plný sál v naší
restauraci a krátkém proslovu předal slovo předsedovi
MNV s. Vlad. Lněničkovi, který zhodnotil práci za
uplynulých 30 let která se udělala v naší obci. Tuto
velikou přeměnu naší malé obce ku svému lepšímu
vzhledu m. j. hlavně asfaltové cesty, prostranství pře
budovou MNV čekárny aj. ocenili hlavně ti občané
kteří se po revoluci odstěhovali do pohraničí a v roce
1974 při jubileu založení obce na pozvání MNV, přijeli
se podívat do svého rodiště.
S. Šimeček poslanec ONV po svém krátkém projevu
jménem ONV odměnil občany kteří byli členy strany
před r. 1948: Václav a Marie Lněničkovi, Antonín
a Věra Dvořáčkovi, Josef a Marie Dvořákovi, Božena
Kosová, Marie Neužilová, Antonín Ježdík, Zdeněk
Brabec. Písní práce bylo slavnostní zasedání ukončeno.
Oslava MDŽ byla pořádána 4/III v restauraci na
Vyhlídce. Přítomné ženy přivítala předsedkyně kulturní
komise s. Králová. Oblíbená přednáška dr. Polákové
přiláká vždy mnoho žen. Po diskusi s dr. Polákovou na
théma její přednášky měl projev předseda MNV
s.Lněnička. Přítomnými muži bylo podáváno pohoštění
při kterém hrála hudba. Večer byla taneční zábava.
Den dětí byl v naší obci pořádán po prve. Po více
letech, kdy naše obec byla takřka na vymření se
pomalu začíná omlazovat. Máme zde několik mladých,
z řad našich dětí kteří zatím dospěly a ti zase mají
svoje malé děti.
Bylo proto možno po několikaleté přestávce udělat
něco pro radost našich dětských spoluobčanů. MNV
s kult. komisí se rozhodly pro to co asi všechny děti
milují – zvířátka. Na „Den dětí“ byl uspořádán zájezd
do zologické zahrady do Dvora Králové. Autobus pro

45 lidí byl plný, 27 dospělých a 22 dětí. Děti měly cestu
i vstup placeny složkami MNV. Při velkém počtu dětí
bylo i několik dětí z rekreačních chat, je to pro náš
malý MNV skutečně dar pro děti značný, což oni ocenit
ještě nedovedou. Rodiče si to plně uvědomují a ti kdo
ještě stojí stranou (brigády, veřejná zasedání) se také
dění v obci zúčastňovat.
Veselý a zpěvu po cestě bylo dosti, i když některé děti
byli dosti malé, všichni dlouhou cestu prodělaly dobře.
Kolem 6 hod večer se celá výprava z mnoha pěknými
zážitky vrátila domů.
Vítání občánku bylo pořádáno letos po druhé, kdy
rodiče přinesly svoje nejmenší na MNV. Po uvítání
předsedou kult. komise s. Královou přednesl
k přítomným rodičům a jejich nejmenším proslov
jménem všech složek v obci Doc. MVDr. Bohumil Ševčík
DrSc.
Poté byly rozdány dárky méďa, deníček dítěte,
gramofonová deska „Vítáme tě mezi sebe“ a vkladní
knížka s prvým vkladem 50 Kčs. Na závěr měl projev
předseda MNV s. Lněnička kde popřál všem, dětem
pak aby na jejich knížky brzy přišla výhra, jako
jednomu občánku z minulého roku, který vyhrál
v květnu 100 % (Petr Fiala).
Mezi malými občánky byly dvojčata 2 pěkní
chlapečkové manželů Babánkových.
Jako v minulém roce i letos bylo pokračováno
v návštěvě našich občanů starších 50 let při jejich
kulatých narozeninách, členy MNV. Každému byla
odevzdána určitá pozornost. V některých případech se
narozeniny oslavily na MNV kde vše proběhlo velmi
vesele. Letos to byli tito naši občané: Zelenka Josef 50
let, Hozmanová Marie 50 let, Novotný Jiří 55 let,
Kučera Josef 60 let, Reicho Josef 60 let, Jermář Jiří 65
let, Hušek Josef 65 let, Dupal Antonín 65 let,
Havlíčková Marie 65 let, Firmanová Vilemína 75 let,
Žáčková Marie 75 let, Neužilová Marie 70 let.
Všechna zasedání MNV byla hojně navštívená. Na
květnovém zasedání měl přednášku ing. Josef Král
o kultuře východních zemí SSSR. Jeho pěkné, poutavé
vyprávění našlo zasloužený ohlas u všech přítomných.
Lze si jen přát aby ing. J. Král, neb některý z jeho
spolupracovníku si při své náročné práci ve Spofě, našli
chvilku pro své spoluobčany na Pohoří s podobným
programem i když jsou zapojeni v různých funkcích při
MNV Pohoří. Za zmínku stojí že 26/8 bylo přítomno
veřejnému zasedání 102 občanu též z řad chatařu.
(Poznámka: uvedený výňatek je v kronice zapsán
úhledným rukopisem. Interpunkční i pravopisné
nedostatky textu byly záměrně ponechány pro
autentičtější dojem, i ty ilustrují zmíněnou dobu.)
Z obecní kroniky vybral František Reichel
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Kulturní komise a SDH Pohoří
Dne 3. 11. se na Pohoří v hasičárně konal Tradiční lampionový průvod a Halloween. Účast
dětí byla hojná, sešlo se cca 50 dětí. Naše hasičárna se chvílemi zdála i malá, ale vzhledem
k rozdělení akce na venkovní část s grilováním buřtů a klobás pro všechny zdarma
a venkovnímu dlabání dýní, bylo vše v pořádku. Uvnitř děti vytvářely sovičky a jiné ozdoby
v rámci dílničky. Venku jsme poté vyhodnotili nejlepší masky, dýně a nakonec jsme vyrazili
na lampionový průvod vesnicí. Letos se většina účastníků zdržela i po průvodu. Děti dojedly zbylé párky v rohlíku,
občerstvily se a řádně si akci užily až do večerních hodin. Děkujeme za pomoc s výzdobou a organizací našim mladým
(doufáme, že budoucím hasičům) z vesnice, zejména Pavlíkovi Fialovi, Matyáškovi Novotnému, Domčovi Pitelkovi,
Amélce Holíkové, Terce Babánkové a Honzíkovi Gáborovi. Jako nejoriginálnější maska bylo vyhodnoceno DUO TO,
které nás děsilo ve snech ještě dlouho po skončení této akce :) Karinka Fialová s kamarádkou pojala masku opravdu
věrohodně :) Všechny masky i dýně jsme ohodnotili krásnými cenami.
Jako každý rok naši hasiči uspořádali Mikulášskou nadílku ve školce. Mikuláš s andělem a čertem obdarovali děti ve
školce 5. 12. Děti zazpívaly několik krásných písniček, řekly i pár básniček a jako každý rok slíbily, že budou hodné :)
I letos se jako každý rok uskutečnil Tradiční sraz seniorů v Hostinci Na Vyhlídce v Pohoří. Tentokrát se jej účastnilo
21 našich seniorů. Kulturní komise v čele s předsedou Lukášem Chrudimským a členy Martinou Králíkovou a Adamem
Šauerem rozdala dárky našim jubilantům, popřála jim mnoho úspěchů a zdraví do dalších let. Všichni se dobře
najedli, popili, ale hlavně si akci užili. Pro mnohé z nich je tato akce jedinou možností, jak se potkat se všemi známými
z obce najednou. Milan Šimek zahrál tradičně na harmoniku, všichni jsme si hezky zazpívali, ale i popovídali.
Děkujeme Pétě Holíkové, že nám tradičně, ale hlavně bezpečně dopravila seniory na akci i z akce. Doufáme, že se
příští rok sejdeme zase minimálně ve stejném počtu.
8. 12. 2018 proběhlo rozsvícení stromečku v Chotouni a mikulášská. Děti měly k dispozici ve vnitřních prostorách
obecního úřadu dílničku a občerstvení. Venku tradičně voněly klobásy, které daroval Sbor dobrovolných hasičů
Pohoří a kdo chtěl mohl ochutnat svařák, který nám darovala naše obec. Akce byla tentokrát pojata jako sousedské
posezení, tudíž bylo možno ochutnat i dobroty upečené našimi občany. Přišly nám zazpívat děti ze školky, které nám
rozsvítily stromeček a spustily krásný ohňostroj. Po ohňostroji se na nás přišel podívat i Mikuláš s čerty a anděly, kteří
odměnili každé dítě za krásnou básničku.
To je od nás za Kulturní komisi Obce Pohoří a Sboru dobrovolných hasičů Obce Pohoří vše. Děkujeme našim
sponzorům, a hlavně našemu obecnímu úřadu za mnohaletou spolupráci, našim občanům, že nás i nadále podporují,
tím, že chodí na naše akce.
Přejeme Vám krásný zbytek roku a šťastné vykročení do toho nového.
Za Kulturní komisi Obce Pohoří a Sbor dobrovolných hasičů
Martina Králíková

Srdečně zveme na

Svatoštěpánskou vycházku
ve středu 26. prosince do Regionálního muzea v Jílovém u Prahy
sraz ve 13:00 hodin před obecním úřadem v Chotouni
anebo ve 14:00 hodin před muzeem v Jílovém
Společně si připomeneme jednoho z nejvýznamnějších panovníků našich dějin.
Mimořádně jsou v muzeu vystaveny repliky korunovačních klenotů Karla IV.
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