LISTY OBCE POHOŘÍ
srpen, č. 2/2010

Občasník informující o životě a dění v obci

STŘÍPKY HISTORIE POHOŘÍ...
Dnešní střípky bych začal trošku statisticky. Níže v grafu najdete vývoj počtu obyvatel v
obci Pohoří, které se mi podařilo vyčíst z různých historických materiálů.
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V kronice obce Pohoří lze nalézt jmenný seznam všech, kteří se v obci od roku 1983
narodili, kteří zde zemřeli, kdo se oženil, kdo se přistěhoval nebo odstěhoval. Příjemnou
tečkou je v kapitole „Obyvatelstvo“ podstránka Vítání občánků – tedy „obecní“ přivítání nově
narozených Pohořských ratolestí:
počet nově narozených
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V letech 1990 až 2001 se vítání nových občánků nekonalo.
Nechme ale statistiku statistikou a podívejme se na další střípek historie - Pohořské
zelnice. Na dolejším konci Pohoří směrem k Českému Meziříčí se nalézal pozemek o výměře
asi 80 korců (asi 23 hektarů), na kterém před 100 lety rostla v bahništi jen třtina (rákos) a
křoví. Toto bahniště poskytovalo útočiště mnoha ptákům. Přebrodit toto bahniště bylo
nemožné. Chtěl-li tam kdo přijíti, musel si vzít kus lávky, položit ji na vršek a po ní
přecházeti. Smekl-li se z lávky, octnul se až po pás v bahně. Proto byl z bezpečnostních
důvodů oplocen. Vůkol pak na obecních pastviskách pásal obecní pastýř (slouha, slouháček)
mladý koňský a hovězí dobytek. Stalo se vícekrát, že některé dobytče plot přeskočilo, do
bahna zašlo a propadlo se aniž lze bylo jej vysvoboditi. Že o tento pozemek neměl nikdo
zájem dosvědčuje i to, že při katastrálním měření za císaře Josefa II. ani měřen nebyl.
Jelikož lidu přibývalo a polností ubývalo, rozhodli se občané Pohoří přeměnit tuto
bažinu na úrodnou půdu. S prací začali od vsi. Pomocí velkých, hlubokých a širokých příkopů
začali postupně bažinu odvodňovat. Z těchto příkopů pak byla voda odváděna do hlavního
příkopu, který vedl středem bahniště. Teprve po odvodnění se mohlo začít s odstraňováním
křoví, rákosí a všech porostů. Plodinou, které se zde velmi dařilo, bylo zelí. Vznikly "staré
zelnice" (ty byly první). Později rok po roku přibývalo nových a nových parcelek a během 50.
let 18. století bylo celé bahniště včetně okolních pastvišť proměněno v úrodné zelnice. Říkalo
se tam "Na Křtině" - chybně od třtiny, která tam zůstala.

Z obavy, aby obdělávatelé o těžko zpracované zelnice nepřišli, se usnesli roku 1829 za
rychtáře Josefa Prokopa a početvedoucího Václava Effenberka, aby jim tyto zelnice do
dědičného nájmu byly ponechány. V roce 1831 vydala zemská vláda povolení, načež
chalupníci a později i sedláci tyto zelnice za dědičné zakoupili. Roku 1846 bylo ještě 20 dílků
obecního pastviště prodáno a v zelnice proměněno. A v roce 1850 bylo již na 200 zelnic, z
nichž nejmenší měl 200 sáhů a největší 800 sáhů výměry. V této době nebyl snad žádný
gruntovník, který by alespoň jeden dílec zelnice neměl.
Celé to návrší prostoupeno jest vřídelním kamenem sádrovým a nacházelo se zde
donedávna mnoho pramenitých studánek. Do jedné z nich prý běhával laufer (běhoun) knížete
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Rudolfa C. M. z Opočna pro vodu k pití. Pod zelnicemi při hranicích Bohuslavských jest silný
pramen či jezero Litá, z něhož voda v kotoučích se vyvýrá a nikdy nezamrzá. Dříve býval ten
pramen ještě silnější, však když v létech 188x správce Jarkovský na blízkých Hrobkách počal
skálu lámat, prolomil se pramen v lomě a tento Litný ochabl. Zároveň ztratily se téměř všecky
studánky na Křtině a několik zelnic se propadlo.
Zelí se vozilo většinou koňmi nebo kravami na Opočenské nádraží, odkud putovalo do
celého státu. Když nebyl odbyt, jezdilo se na trhy do Náchoda, Rychnova nebo Dobrušky.
Po vzniku JZD je začalo všechny obhospodařovat JZD.
Jan Jurásek, kronikář obce Pohoří, http://kronika.obecpohori.cz

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
měsíc červenec a srpen jsou měsíci prázdnin, které trávíme se svými nejbližšími přáteli
na místech, které nám jsou nejpříjemnější. Někdo dává přednost zahraniční dovolené, jiný si
užívá v kempu, či u krásného rybníka. Všichni si jistě přejeme, aby dny strávené na
dovolených či prázdninách byly pěkně a slunečné. Přeji Vám, abyste si léto užili a prožili ho
pokud možno v klidu, bez stresu a úrazů a načerpali hodně potřebných sil.
Na obecním úřadě došlo opět k personálním změnám. Slečnu Kristýnu Vinterovou,
která odešla na mateřskou dovolenou, nahradila na pozici mzdové účetní a referenta slečna
Lucie Svobodová. Taktéž byl na zkušební dobu do funkce technického pracovníka přijat pan
Josef Moravec, který bude zajišťovat průběžnou údržbu pozemků v majetku obce, která byla
již delší dobu zajišťována pouze brigádnickou výpomocí. Byl bych rád, kdybyste se k novým
zaměstnancům našeho obecního úřadu chovali vstřícně, protože bude jistě chvíli trvat, než se
se svým novým zaměstnáním důkladně seznámí. Co se týče úpravy zelených ploch je opravdu
složité zajistit celkovou údržbu, protože hodně Vámi kritizovaných, neudržovaných pozemků
nespadá do majetku naší obce. Jejich případná údržba jde na úkor zvýšených nákladů
rozpočtu obce. Mezi tyto pozemky spadá údržba vodoteče a krajských komunikací. Vedení
obce jedná s provozovateli těchto pozemků o jejich průběžné údržbě na náklady
provozovatele.
Taktéž se blíží období, kdy budeme bilancovat, co se na za léta 2006 – 2010 podařilo
udělat. Pokusíme se Vám předložit stručný seznam projektů, které byly ve zmiňovaném
období realizovány. Také Vám předložím návrh kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva
obce Pohoří na další období. V této listině dochází k výrazným změnám. Od povodní jsem už
ve funkci starosty obce třetí období a vždy jsem se snažil stavět kandidátku za účasti zástupců
spolků naší obce. Letos Vám poprvé nabízím kandidátku složenou z osobností naší obce, kteří
přijali mou nabídku k účasti na této kandidátce. Z původního Zastupitelstva obce na této
kandidátce zůstává 7 členů, ostatní jsou nové osobnosti. Věřím tomu, že Vás tato kandidátka
zaujme a bude na Vás, komu při volbách věnujete svůj hlas.
S pozdravem
Zdeněk Krafka
starosta obce
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Stalo se v obci…
Pohořský střevíček
V sobotu 1. května 2010 se v Pohoří uskutečnil již 14. ročník taneční soutěže žáků
1. stupně ZŠ s názvem Pohořský střevíček. Hlavními organizátory této soutěže je ZŠ
Pohoří spolu se Sdružením rodičů a přátel dětí a školy, soutěž by se však nemohla
uskutečňovat bez podpory sponzorů .
Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet účastníků, soutěžit přijelo téměř 200 dětí
z okolních základních škol a domů dětí a mládeže. Výkony soutěžících hodnotila porota,
složená z vylosovaných zástupců tanečních skupin. A jak soutěž dopadla?
V kategorii moderního tance se na 1. místě umístili Pařmeni ze ZŠ Slatina nad Zdobnicí
se skladbou Boys and girls . Ti samí tanečníci získali i 3. místo v této kategorii se skladbou
Kalinka. 2.místo obsadila skupina D – Rush Melounci z DDM v Dobrušce se skladbou Last
smile.
V kategorii scénického tance si 1. místo vytančily opět děti ze ZŠ Slatina nad Zdobnicí
se skladbou Haló, volají vám strašidla, tanec předvedli Malí tanečníci. Na 2. místě se umístili
Piráti ze ZŠ Solnice se stejnojmennou skladbou a 3. místo obsadily tanečnice ze ZŠ
Javornická v Rychnově nad Kněžnou se skladbou Pozor, bude půlnoc.
Medailová místa byla odměněna poháry, ale svoji malou cenu si odnesli všichni ostatní
účastníci taneční soutěže. Mimo soutěž zatančila i dívčí skupina ze ZŠ Františka Kupky
v Dobrušce a na závěr si všechny děti společně „ zařádily“ v sále pohořského pohostinství.
A tak se můžeme jen těšit na další jubilejní 15. ročník Pohořského střevíčku první
květnovou neděli v roce 2011 v Pohoří.

Soutěž Vesnice roku 2010
V letošním roce se opět naše obec zúčastnila soutěže Vesnice roku. Letos se do této
soutěže přihlásilo rekordních 361 obcí z celé České republiky, což je zatím nejvíce za 9 let
pořádání této soutěže. Za Královéhradecký kraj se přihlásilo celkem 37 obcí.
Mezi hodnotící kritéria patří: společenský život v obci, aktivity občanů, podnikání, péče
o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče
o veřejná prostranství, přírodní prvky a péče o krajinu.
Obec Pohoří se sice mezi tak velkou konkurencí letos neumístila, ale už nyní se aktivně
připravuje na další ročník této soutěže. Vítěznou obcí Královéhradeckého kraje pro rok 2010
se stala obec Nepolisy.

Pohoří ve vysílání regionální televize RTA
Dne 14. června navštívil obecní úřad a starostu tým z Regionální Televizní Agentury
(RTA) Východní Čechy. Jejich úkolem bylo natočit reportáž o realizaci projektu Obecní
kroniky v digitální podobě. A jak se jim to povedlo? To můžete posoudit sami:
www.kuc.cz/kronika1.
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Společenská kronika
Vítání občánků
Dne 2. 6. 2010 se v prostorách staré školy konalo již tradiční vítání nových občánků
obce Pohoří. Do obce nám v roce 2009 přibylo celkem 7 nových občánků a to jmenovitě:

Novotný Dominik
Pecharová Adéla
Šrámková Nela
Aubrecht Jan
Šplíchalová Zuzana
Tomášová Tereza
Dušková Irena

Děti a jejich rodiče přivítal nejen starosta obce Zdeněk Krafka, ale všechny přítomné
potěšili připravenými básničkami a písničkami i děti z Mateřské a Základní školy.

Životní jubilea
V první polovině letošního roku byla oslavena dvě významná životní jubilea. Dne 6.
května se dožila krásných 90 let paní Marie Hovorková a 22. června oslavila nádherných 93
let paní Zdeňka Netíková, která je současně nejstarší občankou obce Pohoří. Oběma dámám
přejeme pevné zdravíčko a dostatek životního elánu a optimismu a ještě spoustu spokojených
a šťastných let v naší obci.
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Informace Obecního úřadu
Výměna řidičských průkazů
Dne 31.12.2010 končí platnost řidičských průkazů, vydaných v období od 1.1.1994 do
31.12.2000. Upozorňujeme občany, kterým bude letos tato platnost končit, aby neodkládali
výměnu tohoto dokladu na poslední chvíli.
K podání žádosti je zapotřebí občanský průkaz, stávající řidičský průkaz a 1x fotografie.
Modernizace přechodů pro pěší
Na 27. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Pohoří byli zastupitelé seznámeni s
možnostmi řešení dopravní situace v obci, konkrétně s modernizací přechodů pro pěší u
hasičské zbrojnice, mateřské a základní školy, u místního pohostinství a v Puličkách. U všech
těchto přechodů je navrženo opatření ke zvýšení bezpečnosti při přecházení a to obnovou
vodorovného dopravního značení, označením přechodů značkami ve výrazném žlutozeleném
podkladu, dále se zvažuje realizace bezpečnostního osvětlení přechodu v kombinaci
s dopravním značením na žlutozeleném podkladu nebo instalace pasivního měřiče rychlosti
s radarem. Vše však bude záležet na posouzení Odboru dopravy Městského úřadu v Dobrušce
a Dopravního inspektorátu Policie ČR.

Stavební úpravy č. p. 117 – hasičské zbrojnice

Vedení obce v současné době
intenzivně pracuje na dokončení
projektových příprav rekonstrukce
hasičské zbrojnice č. p. 117.
Dokumentace řeší stavební úpravy
tohoto objektu, přístavbu hasičské
zbrojnice a výstavbu objektu šaten a
WC
pro
pořádání
cvičení
hasičských sborů
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Ve stávající části objektu č. p. 117
nově vznikne archiv a kancelář OÚ
stavebním rozdělením místnosti, záchod
pro osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace a záchod s předsíní s
instalovaným umyvadlem. Přístavba je
členěna na úklidovou místnost s
instalovanou
výlevkou,
technickou
místnost, šatnu (hrubá očista), garáž,
sklad, záchody s předsíní s instalovaným
umyvadlem, sprchy muži a sprchy ženy
(sprcha, umyvadlo), zasedací místnost a
šatnu. 2. podlaží tvoří archiv, zasedací
místnost, kuchyňka s instalovaným
dřezem, a záchody s předsíněmi s
instalovanými umyvadly dělené pro muže
a ženy.

Zastupitelstvo
Zastupitelstvo Obce Pohoří schvaluje:
27/2
Závěrečný účet obce Pohoří za rok 2009 a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok
2009.

27/3
Úpravy rozpočtu provedené ve formě rozpočtových opatření č. 1 – 5 dle přílohy Opis
rozpočtových opatření.

27/4
V případě, že se nepodaří zajistit dotaci na přestavbu a výstavbu celého záměru č. p. 117
hasičské zbrojnice a příslušenství, realizaci výstavby objektu SO2 sociálního zařízení pro
zajištění zázemí oslav výročí obce.

27/5
c) Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví obce č.p. 872/20 a
872/21 o velikosti cca 3 350m2 a pověřuje starostu zveřejněním této nabídky a současně
doplněním potřebných informací k zajištění technologických sítí a jejich přivedení k ostatním
pozemkům.
d) Modernizaci přechodu u hasičské zbrojnice s tím, že na dalším zasedání budou předloženy
další možné varianty.
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Zastupitelstvo Obce Pohoří bere na vědomí:
27/5
a) Výsledky šetření Komise pro kontrolu vyplácení odměn.
b) Výši výtěžku dřeva na PKS.

Tříděný sběr komunálního odpadu
Víte, co se s odpady děje poté, co je vyhodíte do barevných kontejnerů? Co všechno
vzniká z roztříděných odpadů? Podívejte se dále a možná budete překvapeni.
Veškerý odpad nejdříve putuje na specializované třídící linky. Doposud nebyl vynalezen
žádný spolehlivý automatický stroj, který by se vyrovnal lidskému oku, a proto se vše
nejdříve třídí ručně. Třídění každého odpadu má jasná pravidla.
Papír
Do modrého kontejneru se vhazují noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky,
knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón a papírové obaly (např. sáčky). Složení všech těchto
druhů papíru se liší, a proto na třídící lince dochází k roztřídění na jednotlivé druhy. Dotřídění
papír se potom lisuje do balíků a odváží se k dalšímu zpracování. Z vytříděného papíru se dá
znovu vyrobit novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka nebo toaletní papír.
Papír je možné recyklovat až sedmkrát.
Sklo
Kontejner na sklo může být zelený i bílý. Do bílého kontejneru patří čiré sklo a do
zeleného kontejneru barevné sklo. I skleněný odpad je před dalším zpracováním ručně
předtříděn. Rozdělené střepy pak putují na speciální automatickou linku, kde lidskou práci
přebírá počítač. Ten zajistí vysokou čistotu vytříděného skla tak, aby už nic nebránilo jeho
dalšímu zpracování ve sklárnách. Sklo lze recyklovat téměř do nekonečna. Ze skleněného
odpadu vznikají nejčastěji nové lahve na minerálky nebo pivo.
Plasty
PET láhve od nápojů (samozřejmě sešlápnuté), výrobky a obaly z plastů, kelímky,
sáčky, fólie a polystyrén – to vše patří do žlutého kontejneru. I tyto odpady procházejí
důsledným tříděním a recyklací. Jejich následné použití je velmi rozmanité. Z PET lahví se
vyrábí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají to
takzvaných zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) vznikají nové fólie a různé pytle.
Polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Zbylá směs plastových odpadů se lisuje do
balíků a odváží se do závodu na recyklaci směsných plastů. Tam vznikají odpadkové koše,
zahradní nábytek, zatravňovaní dlažba, protihlukové stěny u dálnic apod.
Množství recyklovaného materiálu záleží na tom, jak pečlivě odpad roztřídí každá
z domácností. Pokud totiž sklo, papír, nebo plasty, skončí v popelnici na komunální odpad, je
jeho další recyklace téměř vyloučena. Další informace o třídění odpadů v Královéhradeckém
kraji najdete na www.cistykraj.cz.
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