OBECNÍ ZPRAVODAJ
Chotouň, Pohoří, Skalsko

březen 2019

Vážení a milí spoluobčané,
letošní rok je pro naši obec historicky významný. Dne 15. července roku 1919 nařídila Okresní politická správa na
Královských Vinohradech obci Jílovské, aby propustila ze svého svazku katastrální obec Pohoří, skládající se z osad
Pohoří, Chotouň a Skalsko. Následkem toho byli svoláni voličové ku zvolení I. obecního zastupitelstva obce Pohoří.
Je tomu tedy právě sto let od oficiálního vzniku naší obce a připomínat si tuto událost budeme 20. července velikou
letní slavností s živou hudbou a programem pro děti, na kterou jste všichni srdečně zváni. Oslavovat se bude i 110 let
od vzniku Sboru dobrovolných hasičů Pohoří, který je po celá léta nedílnou součástí života obce. Podrobný program
oslav připravujeme a včas vám jej oznámíme.
Jaro je tu, s ním přichází i období velkého úklidu, při němž můžete využít svoz velkoobjemového odpadu, který
proběhne v sobotu 27. dubna na obvyklých stanovištích. Ráda bych též všechny požádala o důsledné třídění odpadu
a využívání barevných kontejnerů na plast, papír, sklo a bioodpad. I přesto, že velká řada z vás poctivě třídí,
je množství směsného odpadu stále velké. Pro představu – vloni bylo odpadu v černých kontejnerech zhruba 71 tun,
vytříděného papíru v modrých kontejnerech 19 tun, plastu ve žlutých kontejnerech 12 tun, skla v zelených
kontejnerech 12 tun a biologicky rozložitelného odpadu v hnědých kontejnerech 11 tun. Tedy téměř 57 % tohoto
odpadu tvoří směsný komunální odpad, což přepočítáno na jednoho občana obce ročně činí přibližně 190 kg odpadu.
Odpadové hospodářství je pro naši obec velmi důležité, a proto vám děkujeme, že třídíte a prosíme, třiďte dál a více!
Závěrem bych vám ráda popřála ať po zachmuřených zimních dnech přivítáte ve vašich domovech jaro a s prvními
slunečnými dny načerpáte sílu a dobrou mysl do další práce. V duchu lidových tradic prožijte krásné Velikonoce.
Petra Adámková, starostka

Z jednání obecního zastupitelstva a činnosti obecního úřadu
Intenzifikace ČOV – v prosinci 2018 proběhlo výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, obec přijala
celkem čtyři nabídky, nejvýhodnější byla od firmy PIK Vítek s. r. o. s nabídkovou cenou 651.585 Kč. Nabídka se týká
kompletně celé projekce včetně inženýringu a výkonu autorského dozoru po celou dobu stavby.
Zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejné budovy jsme začali intenzivně připravovat kvůli přestavbě
budovy školky v Chotouni, kam má časem přesídlit OÚ. V rámci přípravy dokumentace byly provedeny statické sondy
do stropů nad MŠ, které odhalily havarijní stav nosných trámů. Statik nařídil urychlené odlehčení stropu vybouráním
podlahových vrstev. Proto byly během ledna a února odstraněny skladby podlah, příčky a podhledy. Tyto práce
ovlivnily provoz MŠ, který byl dočasně přerušen a přemístěn do náhradních prostor. Aktuálně jsou konstrukce
budovy zajištěny a provoz MŠ obnoven. V únoru jsme podali žádost o dotaci ve výši 3.927.273 Kč; celkové náklady
činí 5.610.391 Kč. Rekonstrukce se týká nového vytápění tepelnými čerpadly a kompletní přestavby 2. poschodí.
Koncesní řízení na „Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obce Pohoří“ proběhne letos.
Dokumentace včetně koncesní smlouvy je již připravena, nyní budeme přistupovat k realizaci samotného řízení.
Poděkování ředitelce mateřské školy Čtyřlístek. Již šest let řádně vykonává funkci ředitelky naší mateřské školy
Mgr. Jitka Dupalová a zastupitelstvo se v březnu usneslo, že konkurz na nového ředitele vyhlášen nebude – dojde
tedy ze zákona k automatickému prodloužení funkce na dalších šest let. Je na místě před paní ředitelkou smeknout
pomyslný klobouk a poděkovat jí i celému školkovému týmu za výborné vedení školky od úplného začátku, za přístup
k dětem, které se do školky těší a rády se tam vracejí. Je jim nabízen pestrý program, od návštěv bazénu a solné
jeskyně po divadýlka a přednášky, nechybí ani hudební výchova, hra na flétničku a na klavír. Opomenout nelze ani
výtvarnou výchovu, která je ve Čtyřlístku přímo nadstandardní. Pomocí interaktivní tabule se děti vzdělávají nejen
v předškolním věku. Herní prvky na hřišti poskytují dětem rozmanité pohybové aktivity, které je možné vystřídat
za procházku do lesa, nebo k rybníku. A za to všechno si paní ředitelka Jitka Dupalová zaslouží velké poděkování.
Za obecní zastupitelstvo Petra Adámková, starostka
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Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května
V naší obci bude volební místnost (v budově OÚ v Chotouni) otevřena ve dnech:
- pátek 24. května od 14:00 do 22:00 hodin
- sobota 25. května od 8:00 do 14:00 hodin
Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách
do Evropského parlamentu na území České republiky, musí osobně požádat obecní úřad o zápis do seznamu voličů
pro volby do EP nejpozději 40 dnů přede dnem konání voleb, tedy do neděle 14. dubna 2019 do 16:00 hodin.
Služba na obecním úřadě bude 14. dubna zajištěna od 8:00 do 16:00 hodin.
Volební lístky obdržíte do vašich schránek a budou k dispozici v době konání voleb přímo ve volební místnosti.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v sobotu 27. dubna
Nebezpečný odpad – stanoviště: Skalsko, naproti zastávce 8:00 – 8:25; Pohoří, u kontejnerů 8:30 – 8:55;
Chotouň, pod sjezdovkou 9:00 – 9:30.
Velkoobjemový odpad – kontejnery budou umístěné na výše zmíněných stanovištích od 8:00 do 12:00 hodin.

Poplatky, poplatky, poplatky
POPLATEK ZA TUHÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 2019, tj. odvoz popelnic, zůstává ve stejné výši jako vloni, tedy:
Poplatek pro trvale bydlící občany, splatný do 31. 3., 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., činí:
550 Kč za rekreační objekt (chatu).

POPLATEK ZA PSA 2019, splatný do 31. 3., zůstává stejný, jako vloni, konkrétně:
za prvního psa chovaného v rodinném domku
240 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
360 Kč
Pokud je držitelem poživatel sirotčího, invalidního, starobního vdovského, nebo vdoveckého důchodu a tento je jeho
jediným zdrojem příjmů, je sazba za prvního psa 120 Kč a za každého dalšího psa 180 Kč. Poplatníkem je fyzická
či právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců, a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.
Platby je možno provést v hotovosti na OÚ, nebo bankovním převodem na č. účtu 164415667/0300, v tom případě
vás žádáme o přesnou identifikaci platby – do variabilního symbolu uvést číslo popisné či evidenční a do zprávy
pro příjemce uvést TKO 2019 + jméno poplatníka, respektive PES 2019 + jméno majitele.

POPLATEK ZA VODNÉ A STOČNÉ 2019 schválilo zastupitelstvo usnesením č. 21 v následující výši:
Cena vodného (pitná voda za m3)
Cena stočného (odpadní voda za m3)

51,19 Kč (včetně DPH)
46,33 Kč (včetně DPH)

SDH Pohoří – Hasičský ples
Dne 16. 3. uspořádal SDH Pohoří Tradiční hasičský ples. Plesu se zúčastnilo cca 70 lidí.
Tombola byla bohatá. K poslechu a tanci nám hrála hudební skupina Allegro band. Zábava
probíhala až do ranních hodin. Bavili se dospělí i naše mládež, která přišla na ples poprvé.
Tančilo se, hodovalo se a jak je vidět na našich facebookových stránkách, zábava byla
ohromná. Někdo vyhrál jehně, někdo přezutí gum, někdo si odnesl uzeniny… Zkrátka každý vyhrál něco.
Naše poděkování patří hlavně našim sponzorům: Obec Pohoří, Autoservis Červenka, Králík s.r.o., Jiří Petržílek,
Hostinec Na Vyhlídce, Pila Millerová, Danken Servis, Ski areál Chotouň, Pizzerie na náměstí, JIMO Radlík, Antonín
Ringelhán, Řeznictví Slivenec, Oto Servand a hlavně všem našim občanům za příspěvky a také za účast, protože bez
vás by se žádná naše akce nemohla konat.
Za SDH Martina Králíková
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MŠ Pohoří – Zima už je pryč
V novém roce jsme zahájili s našimi malíčky již
tradiční cesty do solné jeskyně, abychom si
utužili zdraví. Z nenadálých provozních důvodů
jsme je však museli přerušit, stejně jako na dva
týdny provoz v naší mateřince. Najít vhodné prostory, které musely
projít schvalovacím procesem hygieny, včetně ultrarychlého
rozboru vody. Podařilo se! A tak jsme díky panu D. Mejzrovi,
vlastníku nemovitosti a díky vstřícnosti pracovnice KHS
M. Malatincové, (která nás navíc nemá na starosti) dokázali zajistit
náhradní provoz v Podměstském mlýně v Kabátech. Nakonec jen
na jeden týden. Děti byly nadšené a vůbec se jim ze „školky v přírodě“ nechtělo zpět. Vrátili jsme se k zaběhnutému
provozu i návštěvám solné jeskyně, ze kterých jsou děti nadšené.
Navštívili nás dva pejskové – samozřejmě s majitelkou, která nás poučila, jak se chovat k potulujícím se pejskům, proč
je hned nehladit a co to znamená, když pes cení zuby – určitě se nesměje. Povídání bylo poučné a užitečné.
Užili jsme si i krásné povídání s panem učitelem Žákem ze ZUŠ, který nám přiblížil různé dechové nástroje a zahrál na
ně. Dokonce nám přišla zahrát i jeho bývalá žačka (11 let) na saxofon! Tak to dopadá, když děti začínají
se hrou na flétnu ve školce… Třeba někdo z dětí, které absolvují kroužek flétny v naší MŠ s panem učitelem Žákem, se
v budoucnu stane dalším instrumentalistou v Pražské filharmonii… :-)
Poděkování
S oblibou říkáme „ty děti stárnou“. Je to tak, protože na dětech nejvíce vidíme, jak ten čas letí. První absolvent naší
MŠ je již v pátém ročníku ZŠ. A přitom mám pocit, že je to chvilka, kdy jsme procházeli „mašinérií“ úředních povolení
k založení nové mateřské školy, kterou v roce 2013 nově zřídil Obecní úřad Pohoří.
Za celých těchto šest let jsem se snažila o co nejlepší chod školky jako její ředitelka. Řídím se vždy krédem: spokojený
učitel znamená spokojené děti a spokojené děti znamenají spokojené rodiče. Velkým povzbuzením bylo, že se naše
MŠ dva roky za sebou umístila na druhém místě ve Středočeském kraji v hodnocení rodičů. Zalichotí mi i komentář
ředitelek škol při vzájemném setkání: „musíme se k vám podívat, slyšíme na školku Čtyřlístek samou chválu“.
Proto si touto cestou dovoluji poděkovat své kolegyni Jindřišce, se kterou snad i stejně myslíme, a která mne vždy
podpoří, Alence za provozní zajištění a Leonce za finanční správu školy. Největší dík patří zřizovateli – Obci Pohoří, za
finanční podporu a pochopení našich potřeb. A poslední poděkování zastupitelům obce za to, že schválili mé další
pokračování ve funkci ředitelky, že mohu být dále součástí školky, kterou považuji zčásti za své dítko a za to, že mohu
být dál se „svými senzačními malíčky“.
Jitka Dupalová, ředitelka MŠ Pohoří
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zápis do MŠ Pohoří na školní rok 2019/20 proběhne ve středu 15. května
v budově mateřské školy od 10:30 do 11:30
Přineste s sebou rodný list dítěte!
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sbor dobrovolných hasičů Pohoří si vás dovoluje pozvat na tradiční

Čarodějnický slet
Kdy: 30. dubna
Začátek: 18:30 hod.
Kde: Pohoří u rybníka
Pro děti limonáda zdarma
Vstupné dobrovolné
Čeká nás spousta zábavy, opékání buřtů, upálení čarodějnice, pivo i klobásy.
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Sto let samostatné obce
Omlouvám se, budu patetický; snad to lze výjimečnou
spoluobčanů, často těch nejschopnějších, v dalších
letech to byla ekonomická krize, Mnichovská zrada,
příležitostí ospravedlnit.
následovalo šest let okupace nacistickým Německem,
V létě si naše obec připomene – a oslaví – sto let
bolševický puč a komunistický teror let padesátých
samostatnosti, podobně jako jsme vloni na podzim
a šedesátých, pak dvacetiletá okupace sovětským
slavili sté narozeniny státní suverenity. Nejde
Ruskem. V té době se svébytnost stala prázdným
pochopitelně o založení obce, ta zde byla mnohem
pojmem, obec uvízla v poddanství estébácké
dříve, nejstarší písemné zprávy o vsi Pohoří pochází
hegemonie, která trvala neuvěřitelných 33 let, třetinu
z roku 1402, o Chotouni z roku 1353, Skalsko je
letošního jubilea.
zmiňováno již v roce 1318.
Sté výročí je důvodem k radosti, hrdosti a zejména
Jde o výročí sebeurčení, osamostatnění obce, která
vděčnosti – nejen těm dvanácti starostům a jejich
byla v roce 1919 propuštěna z poručnictví vyšší
zastupitelstvům, která se ve stoletém období
správní autority, kterou tehdy představovala politická
vystřídala – ale všem, kdo se jakkoliv zasloužili
správa okresu Královské Vinohrady, aby si její občané
o obecní blaho. Je důvodem k oslavám i vzpomínkám,
zvolili vlastní samosprávu a začali své obecní
které by snad neměly být pouhou nostalgií, ale spíše
záležitosti spravovat sami. Jako by se tím obec stala
mementem, abychom svou nezávislost a možnost
dospělou a vymanila se (doslova emancipovala)
sami rozhodovat o svých věcech udrželi i nadále.
z područí otcovské pravomoci a začala žít na vlastní
Největšího nepřítele svobody, demokracie a vlastního
zodpovědnost.
Právě
tuto
samostatnost
sebeurčení – ve velkých říších i malých obcích –
a zodpovědnost za vlastní obec si letošním výročím
představuje pohodlnost, lhostejnost a nezájem
připomínáme.
o veřejné dění.
Současná generace žije v době bez válek, bez totality,
Přeji naší obci, aby vždy měla osobnosti schopné
bez ideologizace občanského života a již třicet let
a ochotné svéprávnost našeho domova hájit
prožívá období míru, svobody a rozvoje a může
a spravovat. Přeji jí též krásné a důstojné oslavy výročí
domovskou obec spravovat podle vlastního uvážení.
této samostatnosti a všem sousedům, aby si slavnosti
To není samozřejmost, ne vždy to dobové okolnosti
náležitě užili.
Franta Reichel
umožňovaly. Velká válka si vyžádala řadu životů našich
_______________________________________________________________________________________________

Srdečně všechny zveme na

Obecní slavnosti v sobotu 20. července od 14 hodin,
které u příležitosti stého výročí samostatnosti obce Pohoří pořádá OÚ Pohoří ve spolupráci
s kulturní komisí a SDH v Chotouňském areálu pod sjezdovkou. Přesný program slavností
bude s předstihem zveřejněn na plakátech v našich obcích i v červnovém Zpravodaji.
Oslavíme též 110 let trvání Sboru dobrovolných hasičů obce Pohoří.
Čeká vás pestrý program pro všechny věkové kategorie.
Děti se mohou těšit na divadýlko, poníky, zábavné soutěže o ceny a četná překvapení.
O hudební program se postarají kapely Flám a Holokrci.
Zábava až do nočních hodin.
Občerstvení po celý den.
____________________________________________________________________________________________________________________
Redakční úprava pro tisk: P. Adámková, F. Reichel. Náklad 170 ks, březen 2019
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