Obecní zpravodaj
Chotouň, Pohoří, Skalsko
Březen 2017
Vážení občané,
doufáme, že jste úspěšně a ve zdraví vstoupili do nového roku 2017.
Jak jsme slíbili, budeme Vás prostřednictvím těchto zpravodajů informovat o všech
událostech, které se týkají života v obci.

Z jednání zastupitelstva a činnosti obecního úřadu
Protože se veřejných zasedání zúčastňuje pouze málo z Vás, budeme se rovněž snažit
o stručná shrnutí důležitých přijatých usnesení. K „novinkám“ v průběhu našich veřejných
zasedání patří už od roku 2015 pořizování audio záznamu celého veřejného zasedání. Ideálně
pořizují obce a města i video záznamy, větší města vysílají jednání regionální televizí. Audio
záznam je nejen zjednodušením pro zapisovatele, ale hlavně je to jediný spolehlivý způsob,
jak lze průběh zasedání i s odstupem času jednoznačně prokázat.
Zastupitelstvo od začátku roku jednalo zejména v těchto věcech:
-

Komunikace v nové lokalitě rodinných domů na Pohoří – byly schváleny a doplaceny
veškeré závazky, které měla Obec Pohoří vůči firmě, která zhotovila finální povrch
komunikace. Nyní obecní úřad podniká kroky ke kolaudaci části hotové komunikace.

-

Rekonstrukce komunikace ve Skalsku – bylo schváleno vyhlášení výzvy k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu. V souladu s nejnovější legislativou byla zveřejněna
výzva k podání nabídek. Předpokládaný termín realizace, pokud vše půjde podle plánů, je
od 15. května do 20. srpna. Samotná rekonstrukce by měla probíhat přibližně 3 týdny.

-

Zateplení budovy mateřské školy v Chotouni – zastupitelstvo na nejbližším veřejném
zasedání schválí využití prostor v patrech nad mateřskou školou pro potřeby obecního
úřadu – OÚ se po rekonstrukci budovy přestěhuje nad mateřskou školu.

-

Pokácení suchých dřevin - ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským bylo zajištěno
pokácení suchých stromů naproti vjezdu do Areálu v Chotouni, které ohrožovaly okolní
nemovitosti a provoz na silnici.

-

Montáž zrcadel - již v únoru vyměnili členové SDH Pohoří rozbitá zrcadla v křižovatce
u výjezdu z Areálu na hlavní silnici.

-

Zpracování grafické části územního plánu - aktuálně probíhá zpracování grafické části
nového územního plánu, které vyžaduje užší spolupráci obecního úřadu s architektem.

-

Oprava elektroinstalace - v souladu s usnesením byla zajištěna oprava nejnutnější části
elektroinstalace v budově obecního úřadu v Chotouni č. p. 100.
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-

Chátrající budovy - v obci se nachází několik zchátralých budov (budova obecního úřadu
v Chotouni, budova naproti mateřské škole v Chotouni, budova bývalého obecního úřadu
na Pohoří, stará hasičská zbrojnice), které jsou v havarijním stavu a není možné je nechat
nadále chátrat. Rozhodnutí o jejich rekonstrukci a využití bude také patřit k úkolům
zastupitelstva.

Čistírna odpadních vod - kromě běžných povinností zajišťujících plynulý chod obce je
v současné době velmi aktuální téma řešení intenzifikace čistírny odpadních vod v Chotouni.
V návaznosti na studii, kterou máme od loňského roku k dispozici, pokračujeme v měrné
kampani splašků přitékajících na ČOV, abychom nashromáždili co nejpřesnější data, na
základě kterých zastupitelstvo rozhodne o podrobnostech intenzifikace.
Prostřednictvím prosincového zpravodaje jste byli informováni o nových cenách vodného
a stočného. Protože někteří občané se cítili touto informací zaskočeni, dovolte rekapitulaci
cen vodného a stočného od roku 2010:
Datum
1.1.2010
1.1.2013
1.7.2013
1.1.2017

Vodné
40,28 Kč/m3
42,11 Kč/m3
43,99 Kč/m3
46,10 Kč/m3

Stočné
35,24 Kč/m3
36,85 Kč/m3
39,68 Kč/m3
43,49 Kč/m3

Celkem
75,52 Kč/m3
78,96 Kč/m3
83,67 Kč/m3
89,60 Kč/m3

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Zdroj: Přehled vývoje cen od společnosti VHS Benešov.

Z výše uvedeného vyplývá, že bez ohledu na to, kdo byl ve vedení obce, ceny průběžně
stoupají. Bohužel v současné době se voda stává jednou z nejdražších a nejcennějších
komodit na světě.
V letošním roce obecní zastupitelstvo poprvé schválilo, že součástí ceny každého m3
vodného i stočného bude nájem ve výši 1,- Kč, který se bude vracet obci od VHS Benešov
jako prostředek na obnovu infrastrukturního majetku.
Do oprav a obnovy čistírny odpadních vod v Chotouni bylo obcí v posledních letech
minimálně investováno. Vzhledem k této skutečnosti je čistírna ve velmi špatném
technickém stavu a cena stočného se odráží samozřejmě i od tohoto faktu. Společnost VHS
Benešov má vysoké provozní náklady na odvoz přebytečného kalu a splašků a také náročné
personální zajištění celého chodu čistírny.

Zajímavosti z obce
Statistika k 31. 12. 2016
Věříme, že následující statistické údaje, zpracované k 31.12.2016, shledáte jako zajímavé:
Počet trvale hlášených obyvatel je 361.
- Z toho je 149 z Chotouně, 122 z Pohoří a 90 ze Skalska.
- Celkový počet žen je 188, celkový počet mužů je 173. Dětí ve věku 0 až 18 let je v naší
obci celkem 81.
- Mateřskou školu navštěvuje celkem 20 dětí, z toho v letošním roce 15 místních.
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Plánované akce v obci
V návaznosti na Vaše přání bychom rádi opět organizovali společné zájezdy. Zatím plánujeme
autobusové zájezdy – tj. celodenní výlety, v měsíci květnu a září. Uvažujeme
o místech, kde je zajímavá památka, možnost procházky a oběda nebo večeře. Jsou to
např. Františkovy Lázně – městské muzeum, přírodní rezervace SOOS, románský hrad
Seeberg u Františkových Lázní, s večeří a ochutnávkou vína v místním penzionu, město Tábor
či Český Krumlov a další. V předvánočním čase by to mohla být Vídeň, nejen pro rozsáhlé
vánoční trhy, ale i pro jedinečnou adventní atmosféru. Program bude přizpůsoben všem
věkovým kategoriím. Zúčastnit se může každý občan obce.
Předběžné projevení Vašeho zájmu sdělte telefonicky na obecní úřad. Tel. 241 950 299.
___________________________________________________________________________

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne
v sobotu 29. dubna 2017
Velkoobjemový odpad od 8:00 do 12:00 hodin
Stanoviště sběru odpadu:

Chotouň
Pohoří
Skalsko

9:00 – 9:30
8:30 – 8:55
8:00 – 8:25

pod sjezdovkou
u kontejnerů na návsi
před autobusovou zastávkou

V souvislosti s odpadovým hospodářstvím Vás všechny prosíme o pravidelnou separaci
odpadu. Za loňský rok jste obci tříděním odpadu ušetřili 117 913,- Kč. Děkujeme, že třídíte.
Nezapomeňte na úhradu poplatků za TKO (tuhý komunální odpad) v letošním roce 2017.
Termín je pro trvale bydlící občany do 31. 3. 2017 a pro rekreační objekty do 30. 6. 2017.
Výše poplatku se pro letošní rok nemění, prosíme upřednostňujte bezhotovostní úhradu na
bankovní účet obce č. 164415667/0300. Více informací na www.obec-pohori.info
Připomínáme možnost využití popelnic na bioodpad od 31. 3. do 30. 11. 2017.
___________________________________________________________________________

Změna v jízdních řádech autobusů k 1. 4. 2017
V souvislosti s postupnou integrací dalších částí Středočeského kraje do systému PID bude od
1. 4. 2017 nově integrována oblast Benešovska mezi Jílovým, Týncem, Benešovem,
Netvořicemi a Neveklovem.
Dojde k mírným úpravám linek 335, 337, 339 a 444. Více informací naleznete na
https://ropid.cz/integrace-neveklov/
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Mateřská škola Pohoří
Školní rok se nám přehoupl do druhého pololetí. Máme stále spoustu práce – letošní rok se
posunul zápis do prvních tříd sice o tři měsíce – až na duben, ale my přípravě předškoláků na
vstup do „velkého“ světa nijak neulehčujeme! Naopak mu věnujeme velkou pozornost! Ať už
je to příprava na psaní (především správný úchop tužky a uvolňovací cviky ruky), čtení
(poznávání jen málo odlišných tvarů a nácvik okohybných pohybů z levé strany)
i předmatematických úkolů (postřehování, porovnávání, logické úlohy, mat. operace do 6…),
stříhání a mnoho a mnoho dalších úkonů. Chceme, aby se naši předškoláci v té škole
neztratili!
A ty co nám odejdou, nahradí menší a mladší (a začneme od znova…). Zatím není dané
přesné číslo volných míst (rodiče předškoláků se ze zákona rozhodují až do 30. května
o nástupu či odkladu školní docházky). Předběžně se tedy uvolní 6 – 7 míst pro další
„malíčky“. Rádi je uvidíme a přivítáme u zápisu do MŠ 2. 5. 2017 od 14.00 – 16.00 hodin
v budově naší školičky.
Ještě zbývá trocha času, a tak jako každý rok tradičně, předcházení nemocí věnujeme
návštěvám solné jeskyně v Herinku (každoročních 10 návštěv se vždy odrazí na lepší
docházce a menší nemocnosti dětí). A ještě si děti hry v soli náramně užijí.
Také momentálně absolvujeme Hravé lyžování na
sjezdovce v Chotouni. Zkrátka – u nás se stále
něco děje, tvoří, vaří, kutí a objevuje! A
naposledy to byl kupříkladu Masopust! Jak jsme
se bavili, se podívejte na fotografiích, které
naleznete také na webu školky www.mspohori.cz
A ještě jedna novinka – abychom zajistili
bezpečnost dětí ve školce a zamezili
neoprávněnému vstupu cizích osob, bude
v nejbližší době namontováno bezpečnostní
zavírání ke vstupu pouze na čipy.
Mgr. Jitka Dupalová – ředitelka mateřské školy

__________________________________________________________________________

Burza dětského oblečení a sportovních potřeb
Zveme všechny „maminky“ na burzu dětského oblečení a sportovních potřeb do prostor
zasedací místnosti OÚ v Chotouni:

v sobotu 22. 4. 2017 od 9 do 12 hodin.
Zájemci o prodej volejte prosím tel.: 602 876 166.
Možnost přinést věci k prodeji již v pátek 21. 4. 2017 od 17 do 18 hodin.
___________________________________________________________________________
Redakční úprava pro tisk: M. Adamcová, P. Adámková
Vytisknuto nákladem 230 ks, březen 2017
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