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Slovo starosty…
Vážení ob ané,

Úvodník
Vítáme Vás na stránkách dalšího ísla
našich List . Je tomu již rok, co se Vám tento
ob asný zpravodaj p edstavil poprvé. Od
íšt budou mít Listy mírn poupravenou
novou grafickou podobu. Doufáme, že jste
byli s tou dosavadní spokojeni, a že náš
zpravodaj p ispívá k ší ení kulturního i
spole enského a informa ního d ní p edevším
tady v obci a Vám, ob an m a tená m. Na
vid nou u dalšího ísla našich List obce
Poho í…

mnozí z Vás si jist rádi vzpomenou
na krásné zážitky strávené na dovolené.
as však je neúprosný, a tak se musíme
rychle vrátit do reality a pokra ovat ve
své
každodenní
innosti.
Co nás eká? P ed námi jsou další
volby. Tentokrát do zastupitelstva Obce
Poho í. Ur it nebudou tak dramatické,
jako volby do dolní sn movny
Parlamentu
eské republiky. V ím
tomu, že p jdete k volbám a svým
hlasem podpo íte innost nového týmu
zastupitel , kte í budou další ty i roky
ídit rozvoj naší obce.
Zden k Krafka, starosta

VOLBY 2006
Vážení tená i,
je t sn p ed komunálními volbami a vy budete rozhodovat, koho zvolíte na další 4 roky, aby
se staral o rozvoj obce. Byl jsem pov en sestavením kandidátky za stranu nezávislých. Tudíž
Vám p edkládám jména zastupitel , kte í by mohli v dalším období obec vést. Na kandidátce
jsou t i nová jména, která nahradí odcházející leny bývalého zastupitelstva. V te, že nebylo
snadné tyto t i místa obsadit. V naší obci totiž není o práci v zastupitelstvu obce žádný zájem.
Snad to sv í o tom, že hospoda ení Obce Poho í je vyrovnané a zastoupení všech obyvatel
ijatelné pro ob any. Myslím si, že stranickost na malých obcích spíše škodí. Na obci se
snaží vycházet návrh m, které jsou realizovatelné a rozvíjejí obce. Je na vás, abyste posoudili,
zda-li se tato práce poda ila.
Když se vrátím do roku 1998, tak mohu konstatovat, že za osm let všichni, kdo m li chu a
as pracovat v zastupitelstvu obce, se do tohoto voleného orgánu dostali. Pokud n kdo má o
tuto práci zájem, tak se mohl p ijít domluvit na Obecní ú ad, nebo si podat vlastní registraci
do voleb. Nikdo takový se však nenašel a m trochu mrzelo, když vytipovaní kandidáti v c
odmítli s tím, že „není as.“ Chod obce však musí být zabezpe en a proto se ješt jednou

omlouvám t m, kte í budou íkat, že k volbám je zbyte né chodit, protože není z koho volit.
Bohužel to ale jinak nešlo.
Všechny ostatní zvu k volbám, aby nové zastupitelstvo m lo oporu v tom, že za ním stojí
ob ané obce a tím by se usnadnilo jejich rozhodnutí. Cht l bych také pod kovat odstupujícím
len m obecního zastupitelstva jmenovit p. Juráskové, p. ernému a p. Fialovi za dosavadní
práci.
edkládám Vám i áste né hospoda ení Obce Poho í za uplynulé 4 roky, abyste si mohli
ud lat obrázek, jak se hospoda í s velmi malými prost edky za celé ty leté období a co se
kolem nás zm nilo. V dalším období chceme hlavn vybudovat nové parcely pro výstavbu
nových domk , které nám tady schází.
Zden k Krafka

Stru ná zpráva o hospoda ení Obce Poho í v letech 2003 až 2006
Rok 2003
Obec Poho í p ijala dotace v celkové výši K 332 385,V tom zastoupeno: - zateplení ZŠ – K 179 000,- obnova porost – K 64 520,- výkon státní správy - K 7 330,- školství - K 61 470,Rozvoj obce dle uvoln ných pen žních prost edk z rozpo tu Obce Poho í:
lesní hospodá ství

K

169 677,-

pohostinství, obchod

K

232 215,-

mate ská škola

K

277 600,-

základní škola

K

349 000,-

kultura, PKS

K

99 655,-

dary obyvatelstvu

K

34 338,-

K

23 852,-

bytové hospodá ství

K

551 459,-

ve ejné osv tlení

K

77 363,-

poh ebnictví

K

3 574,-

plynofikace

K 3 290 500,-

údržba za ízení v majetku obce

K

lovýchovná innost

782 115,-

sb r a svoz komun. odpad

K

176 473,-

pé e o vzhled obce a zele

K

206 007,-

SDH - požární ochrana

K

65 804,-

Rok 2004
Obec Poho í p ijala dotace v celkové výši K 297 838,-,V tom zastoupeno: - úpravy místního h bitova – K 128 000,- autobusová ekárna – K 50 000,- výkon státní správy - K 7 950,- školství - K 84 120,Rozvoj obce dle uvoln ných pen žních prost edk z rozpo tu Obce Poho í:
pohostinství, obchod

K

15 274,-

silnice

K

410 357,-

provoz siln.dopravy

K

106 980,-

mate ská škola

K

273 600,-

základní škola

K

201 798,-

kultura, PKS

K

57 094,-

dary obyvatelstvu

K

66 008,-

K

324 601,-

bytové hospodá ství

K

183 072,-

ve ejné osv tlení

K

68 561,-

poh ebnictví

K

331 499,-

plynofikace

K

370 940,-

údržba za ízení v majetku obce

K

468 364,-

lovýchovná innost

sb r a svoz komun. odpad

K

144 356,-

pé e o vzhled obce a zele

K

44 615,-

SDH - požární ochrana

K

96 120,-

Rok 2005
Obec Poho í p ijala dotace v celkové výši K 190 230,-,V tom zastoupeno: - výstavba chodník – K 97 000,- výkon státní správy - K 8 370,- školství - K 83 860,Rozvoj obce dle uvoln ných pen žních prost edk z rozpo tu Obce Poho í:
pohostinství, obchod

K

200 011,-

pozemní komunikace (výstavba chodník )

K

498 655,-

mate ská škola

K

290 000,-

základní škola

K

300 000,-

kultura, PKS

K

91 046,-

dary obyvatelstvu

K

80 100,-

K

392 845,-

bytové hospodá ství

K

64 536,-

ve ejné osv tlení

K

48 201,-

poh ebnictví

K

1 611,-

lovýchovná innost

údržba za ízení v majetku obce

K

765 028,-

sb r a svoz komun. odpad

K

47 666,-

pé e o vzhled obce a zele

K

60 206,-

SDH - požární ochrana

K

19 781,-

Rok 2006
V roce 2006 je plánováno erpání dotací ve výši cca K 280 000,-na údržbu místních komunikací.
Zden k Krafka, starosta obce

Zastupitelstvo
25. usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Poho í dne 13.04.2006
Obecní zastupitelstvo v Poho í:
a) schvaluje
1. 25/2 Záv re ný ú et Obce Poho í za rok 2005 a zprávu o p ezkoumání hospoda ení obce za
rok 2005 vypracovanou kontrolory Krajského ú adu Královéhradeckého kraje.
Celoro ní hospoda ení obce bylo schváleno bez výhrad.
2. 25/3 Úpravy rozpo tu provedené ve form rozpo tových opat ení . 1 až . 3 za období
3/2006.
3. 25/4 Nákup nebo p evod parcely . 900/1.
4. 25/5 P evod nebo nákup parcely . 2/6 na LV 10001 pro Obec Poho í.
5. 25/6 Starostu obce pana Zde ka Krafku jako delegáta na valnou hromadu spole nosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., která se bude konat dne 7.6.2006 v sídle Krajského
adu Královéhradeckého kraje.
6. 25/7 1) Zám r prodeje pozemk . 528, 529/1 a 529/2 u p. 77 a 79 dle p edložených variant.
5) Zám r nabídky prodeje ástí parcel nebo celk t chto parcel: . 310, . 31/4, . 145, . 447, .
138. Cena pozemk je stanovena ve výši K 35,-/1m2.
6) Zám r prodeje pozemku . parc. 247 o vým e 75 m2 za cenu K 35,-/1m2.
b) bere na v domí
7. 25/7 2) Smlouvu o partnerství s firmou VOR spol. s r.o. uzav enou dne 24.2.2006.
Toto usnesení bylo p ijato všemi 10 p ítomnými leny obecního zastupitelstva.

26. usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Poho í dne 13.07.2006
Obecní zastupitelstvo v Poho í:
a) schvaluje
1. 26/2 Zm nu . 2 ÚPSÚ Poho í.
2. 26/3 Žádost o vykonávání funkce po izovatele Zm ny . ÚPSÚ Poho í u odboru výstavby
stského ú adu Dobruška.
3.
26/5 Podporu Návrhu skupiny senátor na zrušení ásti ustanovení § 4 odst. 2 a P ílohy . 2
zákona . 243/2000 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis (zákon o rozpo tovém ur ení daní).
Toto usnesení bylo p ijato všemi 8 p ítomnými leny obecního zastupitelstva.

Událo se v obci
Škola na venkov p stuje p edevším sounáležitost
Do první t ídy Základní školy v Poho í u
Dobrušky nastoupilo 4. zá í stejn jako
v lo ském roce šest nových žá . Jejich
prvním nesm lým krok m p álo již od rána
slunko, a tak se jim do školy na návsi krá elo
snad p íjemn ji. „Celkem máme letos 37 žák .
To znamená o dva více než v loni,“ íká
editelka školy Eva B lohlávková. Školu a její
edevším pro d ti vhodné uspo ádání je na
vesnici t žké udržet. Základní školu v Poho í
navšt vují žáci prvního až pátého ro níku. Eva
lohlávková dodává: „Držíme t i t ídy a budeme držet dokud to p jde. Samostatná je vždy
ta, kde je nejvíce d ti, letos je to tvrtá t ída.“
Nové žáky ve školních lavicích, které ješt v pond lí doprovázeli rodi e, uvítali jejich
nyn jší spolužáci pásmem básní. P edstavil se jim u itelský
sbor, který tvo í ty i u itelky. V první den letošního školního
roku p ijela do Poho í povzbudit místní žáky i senátorka a
Václava Domšová. Tu provedl školou starosta obce Zden k
Krafka. Senátorka o problémech obcí udržet školy na venkov
míní: „Je to boj pro zastupitelstva a pro starosty. Každý
starosta ale ví, že tu školu pot ebuje. Nejen proto, že pro malé
ti jsou dojezd do m sta a nové prost edí složité, ale i proto,
že škola ve vesnici p stuje sounáležitost s obcí a d ti tam mají
své p átele.“ V odchodu d tí hned v útlém v ku do m st pak
vidí senátorka i pozd jší následky pro obec v podob
vylid ování: „Horší je, když hned mladí ute ou do m sta, a pak už se necht jí vracet.“
Obec Poho í má v sou asné dob p es šest set obyvatel. Do zdejší základní školy chodí
v tomto roce t icet sedm d tí. Školní budova p ivítala letos žáky již po sto dvacáté osmé.
Založena byla totiž v roce 1878. V roce 1841 navšt vovalo ješt starou dvojt ídní školu sto
šestnáct žák . V roce 1921 m la podorlická obec Poho í osm set sedmnáct obyvatel a školu
navšt vovalo celkem dev tašedesát d tí. Postupn se od dob první republiky snižoval jak
po et obyvatel, tak i po et žák .

Je pamatováno na drobné pam tihodnosti
I na skromné památkové bohatství m že být prostá podhorská obec pyšná. P esv it se o
tom lze u nás v Poho í u Dobrušky. Není tomu dlouho, co
se zde opravil díky dobrovolným dar m kostel. Letos
dojde k restauracím dva místní k ížky. Oba se nacházejí
ve vlastnictví Obce a Královéhradecký kraj na jejich
rekonstrukce p isp l formou dotace padesáti tisíci
korunami.
Jednou z památek, které ve vsi již pot ebují
nezbytnou opravu je krucifix naproti místnímu obchodu.
Podrobn jší informace má starosta obce Zden k Krafka:
„Dojde na celkovou rekonstrukci, která spo ívá v
konzervaci, dopln ní inertním materiálem a zafixování. To vše od základ až po vrch.“ Tento
pískovcový k íž je dva a p l sáhu vysoký, m í tedy zhruba 4,4 metry. Je nejstarší drobnou
sakrální památkou v obci. K íž byl vyzdvižen v roce 1834 na míst d ev ného k íže a byl

obnovován v letech 1874 a 1899. Socha uk ižovaného Krista, jehož tvá je znetvo ena vlivy
po así, by nemusela zap ít doznívající vliv vesnického
baroka, jde však již o klasicismus. V sou asné dob je
památka poškozena ješt ve spodní ásti podstavce, kde
vzadu stejn jako na ramenech k íže zv trává a následn
opadává kámen. „Musíme se snažit tyto k ížky opravit,
protože tohle jsou u nás asi nejv tší historické památky,“
dodává Zden k Krafka.
Dalším k ížek, který se bude opravovat stojí v místní
ásti Puli kách. Jde o nenápadnou prostou venkovskou
památku v roce 1906 nákladem jedné z tehdejších ob anek.
V katastru obce se nachází šest drobných sakrálních
pam tihodností. Nap íklad k íž na h bitov , zhotovený
v duchu neogotiky v roce 1880 p i založení h bitova, se
poda ilo opravit p ed dv ma roky. Nyní však hrozí
ícením sousoší Kalvárie u zdejšího kostela. Památka
postavená v roce 1909 nákladem manžel Myna íkových se
nachází velmi špatném stavu. K íž je epován na síru,
která roztrhla kámen, na kterém zbytek památky visí. Hrozí
tak, že m že spadnout. Aby se p edešlo destrukci vezme si k íž k sob do dílny kameník,
který jej pozd ji opraví novými metodami, které limitují, aby se n co podobného již znovu
stalo.

Z naší základní školy
Prázdniny skon ily…
Prázdniny skon ily, a i když venku je stále krásn a teplo, na dve e již klepe podzim. Nám,
kte í jsme svázáni se školou, za ala op t každodenní práce. Tím myslím nejen na pedagogy,
ale samoz ejm hlavn na žáky,kte í dorazili po prázdninách odpo atí a plní energie, kterou
te musíme všemi silami usm ovat do t ch správných mezí.
Školní rok jsme slavnostn zahájili v pond lí 4.zá í. P ivítali jsme 6 nových žá
–
prv
s jejich rodi i. Po krátkém recita ním pásmu pop áli žák m mnoho úsp ch
v novém školním roce editelka MŠ paní Eliška Ž árková a pan starosta Zden k Krafka.
ivítali jsme i naši „staronovou“kolegyni – po mate ské dovolené se k nám vrátila paní Ivana
Moravcová, vychovatelka ŠD. Sle na Bašková, která ji po dobu nep ítomnosti zastupovala ,
bude dále vést tane ní kroužek Poho ek, i když již není naší pracovnicí.
Budova p ivítala žáky nov vymalovanými st nami ve všech prostorech a novým
nábytkem v obou velkých t ídách. Celá byla krásn vyzdobená a i ona se na nás již t šila.
Celkem má naše škola v letošním roce 37 žák , to je o 2 žáky více než loni. Do 6.ro níku
v Dobrušce nám odešli 4 žáci - jeden do ZŠ Pulická, dv žákyn do ZŠ Fr. Kupky a jedna
žákyn byla p ijata po zdárn vykonaných p ijímacích zkouškách ke studiu na víceletém
gymnáziu.
I letos nás eká mnoho náro ných úkol . Již od zá í došlo ke zm
u ebního plánu
Základní škola, podle kterého vyu ujeme. Zm na se týká povinného zavedení anglického
jazyka od 3.ro níku v rozsahu 3 hodin týdn . Žák m 4.a 5.ro níku p ibyla v anglickém jazyku
jedna vyu ovací hodina, u í se tedy angli tinu 4 hodiny týdn . Další zm ny nás ekají –
hem tohoto roku musíme dokon it práci na našem vlastním Školním vzd lávacím
programu, který vstoupí v platnost od p íštího zá í.
Ale p esto nezapomínáme na spole né akce s našimi žáky, které p isp jí k tomu, abychom
se lépe poznali a bylo nám spolu dob e. Takovou první akcí bude podzimní výlet do

Orlických hor, který se uskute ní 27. zá í a jehož cílem bude dobýt Velkou Deštnou. Už se
šíme.
Eva B lohlávková, editelka ZŠ

Z naší mate ské školy
Léto – doba prázdnin,výlet a cestování - uteklo jako voda. Šesti nejstarším d tem
ineslo velkou zm nu v jejich život – stávají se z nich“školáci“. Snad se vyplní jejich
ekávání a budou spokojenými prv ky. Ješt než se rozlou ili se svými kamarády,vyjeli
jsme si spole
16.6. na výlet do ZOO ve Dvo e Králové nad Labem.Už n kolik let
organizujeme výlet spole
s MŠ Rohenice,abychom naplnili autobus.
V pr hu prázdnin jsme se snažili vylepšit prost edí mate ské školy. Byla vymalována
celá budova a zakoupen koberec do herny. I na zahrad p ibyla nová d ev ná proléza ka,která
nahradila starou obloukovou. Cht la bych pod kovat panu M. Matyášovi, který nám zajistil
prost ednictvím pana Železného opravu šlapacích aut, kolob žek a t íkolek. V modernizaci
školní zahrady chceme pokra ovat i v letošním školním roce. Houpa ka ani skluzavka již
nevyhovují. Z dotazníku, který nám rodi e v ervnu vyplnili, jsme zjistili, že by p ivítali
stojan na kola pro d ti, zahradní dome ek a áste né zastín ní pískovišt .
K zápisu pro školní rok 2006-07 se dostavilo 10 d tí,a to je p edpokladem pro dobrou
napln nost za ízení. K dnešnímu dni je tedy zapsáno 27 d tí a jeden chlapec nastoupí na ja e.
Po dlouhé dob máme stejný po et dívek a chlapc , z toho pouze 5 d tí nejstarších. kolektivu
evládají mladší d ti,což bude vyžadovat náro jší práci od pedagog . Pro lepší adaptaci na
nové prost edí mají rodi e možnost z stat s dít tem v mate ské škole neomezenou dobu.
Podzimní p íroda nám p ináší mnoho možností k pozorování,poznávání a sb ru
írodnin. Ty pak využíváme k výrob korálk , ovocná , strašidýlek, zví átek … Oblíbené
je poušt ní draka, které jsme již vyzkoušeli na strništi za h bitovem. eká nás mnoho
spole ných akcí a zážitk . Ta první bude hned 26.9.,kdy pojedeme na výchovného
edstavení „Vosa jede“ – do Nového M sta n.Metují.
P ejeme si tedy krásný slune ný podzim, plný nádherných barev.
Eliška Ž árková, editelka MŠ

Ojedin lý neolitický nález z Rychnovska
autor: David Vích
P i psaní diplomové práce o prav kém osídlení na horní toku eky Lou né (Vích 1999) na
tehdejší Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové (dnes Univerzity Hradec Králové) se
k autorovi tohoto p ísp vku dostal i ojedin lý nález z k. ú. Poho í, okr. Rychnov nad
Kn žnou. Artefakt pocházel z území ležícího mimo rámec diplomové práce. Protože však jde
o nález odborné ve ejnosti zcela neznámý a pro prav ké d jiny regionu
ležitý, stalo se jeho zve ejn ní p edm tem tohoto p ísp vku.
Sekeromlat byl nalezen panem Václavem Uhlí em, B stviny 19,
kdy v letech 1996 – 1997 p i polních pracích na poli jihovýchodn od
budov ZD v Poho í, v poloze podle základní mapy 1:10 000 nazývané
„Za kravínem“ (obr. 2), v nadmo ské výšce okolo 270 m n. m. Protože
byl zachycený v branách p i vlá ení používaných, není v rámci pole
esn jší lokalizace místa nálezu možná. Plochu, ze které artefakt
pochází, vymezují na ZM 1: 10 000 listu 14-11-12 koordináty
(311:000), (312 004), (381:046), (396:029), (360:000), 14-11-17 (311:380), (360:380),
(334:353). Rád bych zde pod koval panu Václavu Uhlí ovi, B stviny 19, za poskytnutí nálezu

ke zve ejn ní a panu Františku Uhlí ovi, Cerekvice nad Lou nou 55, za jeho zprost edkování.
Sekeromlat z stává prozatím uložen u nálezce.
Jedná se o masivní artefakt s provrtem v týlní ásti nástroje
a korytovitým p ným pr ezem. P edm t nese v b itové
ásti h betní a v týlové ásti bazální strany stopy poškození.
Jeho celkové rozm ry iní 285 x 85 x 54 mm, pr
r provrtá
dosahuje 30 a 38 mm. Zhotoven byl z šedozelené b idlice,
suroviny u tohoto typu nástroj obvyklé (p esné ur ení
suroviny by p inesl až specializovaný geologický posudek).
Nástroj poskytuje navíc zajímavý detail o své výrob , kdy je
na n m dob e patrný za átek staršího pokusu o vrtání dutým vrtákem, tento pokus však byl
záhy z neznámých d vod p erušen a nahrazen kónickým provrtem nyn jším (obr. 1).
Pom rn p esné chronologické ur ení pojednávaného p edm tu umož ují podobné
artefakty nalézané v depotech broušené industrie, jak je známe v eském prost edí z ist vsi,
Malé ernoce (Vencl 1975, 5, 33-34) a z M šna (Li ka 1981) datované do kultury
s vypíchanou keramikou.
Tento artefakt není z Poho í a jeho okolí prvním prav kým nálezem. P ímo na k. ú. Poho í
našel J. Bo ek p i povrchovém sb ru mladopaleolitickou štípanou industrii a
slezkoplat nickou keramiku (Kalferst – Sigl – Vokolek 1987, 17, položka 100). Z nedalekých
Pulic pak pocházejí vedle obdobn získaných nález kultury lužické a doby ímské též
artefakty neolitických kultur s lineární a s vypíchanou keramikou (Kalferst – Sigl – Vokolek
1987, 17 – 18, položky 105 – 110; Kalferst – Sigl – Vokolek 1989, 16, položky 113 – 114).
Prav ké nálezy kultury lužické, slezkoplat nické a z období laténu pak pocházejí i
z nedalekých Bohuslavic (Kalferst – Sigl – Vokolek 1986, 7, položka 7; Kalferst – Sigl –
Vokolek 1987, 4, položka 3; Kalferst – Sigl – Vokolek 1989, 5, položky 21 - 22; Kalferst –
Sigl – Vokolek 1991/92, 8, položky 10-13) v etn bronzového náramku (Vokolek 1987, 18).
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