LISTY OBCE POHOŘÍ
Občasník informující o životě a dění v obci

duben, č. 1/2011

STŘÍPKY HISTORIE POHOŘÍ...
Podívejte se, jak naši předci v Pohoří žili při různých slavnostech ve 20. století!

Ostatky – loučení s masopustním obdobím (rok 19xx)

Obžínkové slavnosti (rok 19xx)
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Hudební kroužek v Pohoří (rok 19xx)

Naše mládí v soutěžích (rok 1965 - 1967)

Máte stejné nebo podobné fotografie? Ozvěte se kronikáři obce, který zajistí jejich
digitalizaci. Pomůžete tím uchovat budoucím generacím tyto pěkné vzpomínky!
Jan Jurásek, kronikář obce Pohoří, http://kronika.obecpohori.cz
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Slovo starosty
Vážení občané,
jaro už definitivně převzalo moc nad zimou, která byla letos obzvláště dlouhá a všechny
bez rozdílu nás poznamenala nejen zvýšenou spotřebou energie na vytápění. Na konci
loňského roku proběhly v naší obci komunální volby. Chtěl bych tímto poděkovat
zastupitelům, kteří řádně ukončili svůj mandát, a kteří pomáhali rozvíjet v minulém období
naši obec. V nastávajícím volebním období nás čeká mnoho úkolů. Prioritou je oprava a
přestavba č.p. 117 - současné hasičské zbrojnice. Také budeme pokračovat v ostatních
rozpracovaných projektech. Výjimečnou záležitostí bude pro nás i výročí 1. první písemné
zmínky od založení naší obce, kterým oslavíme již 650 let. Věřím tomu, že program, který se
k tomuto výročí připravuje, Vás potěší a zároveň přiměje využít možnost shlédnout mnoho
akcí, které v posledním červnovém týdnu k tomuto výročí chystáme. Na závěr bych chtěl říci,
že jsem přesvědčen o tom, že nové složení vedení obce, Rady obce i Zastupitelstva obce,
zajistí i nadále řádný chod a rozvoj naší obce, ve které se nám bude dobře žít.
Zdeněk Krafka, starosta obce

Stalo se v obci…
III. Koláčové klání
V sobotu 2. října 2010 proběhl již třetí ročník soutěže „Pohořské koláčové klání“, kde se
opět soutěžilo o nejkrásnější a v neposlední řadě také nejchutnější domácí výrobek. Soutěžilo
se opět ve třech kategoriích: slavnostní koláče, sladké a slané pečení. Každá z těchto kategorií
má spoustu příznivců a proto soutěž přilákala nejen pohořské, ale i přespolní hospodyňky.
Letošní ročník však přilákal i více mužů, kteří svými chutnými výtvory ženám hojně
konkurovali. Hodnocení měla na starosti odborná porota, která, dle níže uvedeného bodového
hodnocení, vybrala pět nejlepších výrobků z každé kategorie. Vítězové jednotlivých kategorií
získali diplomy a také hodnotné dary, které do soutěže věnovali sponzoři, mezi které patřili:
VAK Hradec Králové, a. s., VOR spol. s r. o., Rodný kraj Františka Kupky, Veolia Voda a
PRIM Nové Město nad Metují. Mediálními partnery této akce potom byli: Rychnovský deník,
Český rozhlas Hradec Králové a časopis Gastro & Hotel.

Bodové hodnocení
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Vzalo mi to dech - excelentní!
Slast pro chuťové buňky - výborné!
Zlatá střední cesta - dobré!
Chutné, ale jednou stačilo.
Stále je co vylepšovat!

3

Informace Obecního úřadu
Aktuální informace z Obecního úřadu
Pokud máte zájem o aktuální informace z Obecního úřadu přímo do tepla Vašich domovů,
zaregistrujte se na e-mailové adrese urad@obecpohori.cz zasláním Vašeho jména a e-mailu.
Zasílat Vám budeme ty zprávy, které jsou vždy zveřejněny na úřední desce. Dále je zde také
možnost Vás informovat o různých kulturních akcích z Pohoří a blízkého okolí.
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
V době od 7. do 25. března 2011 Vás jistě navštívili sčítací komisaři, kteří Vám domů přinesli
příslušné sčítací formuláře. Sčítacími komisaři jsou tentokrát pracovníci České pošty.
Každý občan dostal zelený „Sčítací list osoby“, každá domácnost jeden žlutý „Bytový list“ a
majitelé či správci domů ještě oranžový „Domovní list“.
Tzv. rozhodným okamžikem, ke kterému by měly platit Vámi vyplněné informace, je půlnoc
z 25. na 26. března 2011.
Potřebné informace můžete získat na bezplatné informační lince sčítání lidu – 800 87 97 02 (v
provozu je od 26. února 2011 denně od 8.00 do 22.00 hodin), na informačním e-mailu:
info@scitani.cz, nebo na www.scitani.cz
Vyplněné formuláře je nutno odevzdat buďto osobně komisaři, nebo zdarma odeslat poštou (v
obálce, kterou jste dostali od komisaře), či pomocí internetu do 14. dubna 2011.
Daňová složenka končí
Projekt „daňové složenky“, který česká daňová správa spustila v roce 2006, v loňském roce
skončil. Daňoví poplatníci byli v minulých letech zvyklí, že daňovou složenku, která
umožňovala zaplacení daně bez úhrady poplatku za převod peněz, pravidelně dostávali, pokud
se jich týkala daň z nemovitostí. Daňovou složenkou však bylo možné zaplatit jakoukoliv
daň, protože byla dostupná jak na finančních úřadech, tak na pobočkách České pošty.
Od 1. ledna tohoto roku se situace změnila, a to v tom smyslu, že daňoví poplatníci sice pro
zaplacení daně z nemovitosti složenku obdrží poštou, ale poplatek za převod peněz budou
muset uhradit ze svého. V tomto případě už nepůjde o barevně odlišnou daňovou složenku,
ale o klasickou složenku typu „A“, která je běžně dostupná na všech pobočkách České pošty.
Zrušení této služby daňovým poplatníkům přinese státní pokladně roční úspory ve výši cca
46,5 mil. Kč.

Jak se máme ve škole a ve školce?
Těšíme se do školky
K 1.9.2010 bylo přijato k předškolnímu vzdělávání 11 nových dětí. Celkem je zapsáno 28
dětí, z toho 10 dětí před vstupem do ZŠ. První dva měsíce školního roku byly velmi náročné.
Nově přijaté děti se postupně přizpůsobovaly prostředí, dennímu režimu a životu ve skupině
vrstevníků,postupně se seznamovaly s pravidly soužití. Nejstarší děti svým příkladem a
pomocí přispěly k postupnému zklidnění celého kolektivu. Pro snadnější adaptaci dětí,
žádáme rodiče příštích“předškoláčků“,aby vedli děti k samostatnosti, a aby byly děti navyklé
na určitý pravidelný režim.
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Výchovně vzdělávací práci realizujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem
„Hrou poznáváme svět“.
Podzimní příroda nám poskytovala nesmírné množství nových poznatků, pozorování,
experimentování. Založili jsme si „žížalárium“, abychom pozorovali přeměnu organických
zbytků na humus. Vnímali jsem strom jako živý organismus, který má pro nás velmi
významný užitek. Rozlišovali jsme stromy podle listů,plodů i kůry. Děti tak získávají nejen
mnoho nových poznatků, ale učí se přírodu chránit, pečovat o ni, což je jedním z hlavních cílů
naší výchovně vzdělávací práce.
Z přírodnin jsme vyrobili i mnoho výrobků, s kterými jsme se pochlubili na předvánoční
výstavě 10.12.2010 v ZŠ.
Adventní období vždy přináší obavu z návštěvy Mikuláše s čertem a zároveň toužebné
očekávání vánoční nadílky. Po krátkém vystoupení pro rodiče, našly děti pod stromkem
mnoho nových stavebnic, didaktických her, tříkolky a nový dětský nábytek – obchod. Zářící
oči dětí jsou pro nás všechny největší odměnou.
Příjemným a zároveň poučným byl zážitek z prohlídky výstavy betlémů v městském muzeu v
Novém Městě nad Metují. Kromě krásných betlémů si děti prohlédly historické nářadí a
pomůcky řemeslníků ,vybavení staré lékárny a různé druhy hodinek od historických až po
současné. U velkého betlému na náměstí jsme si společně zazpívali vánoční koledy.
Leden byl plný příprav na zápis do 1.třídy ZŠ, který proběhl 18.1.2011. Zimní počasí nám
umožňuje provádět různé pokusy se sněhem a ledem a poznávat tak různá skupenství vody.
Ve sněhu hledáme pobytová znamení zvířat a určujeme jejich stopy.Využíváme sněhu k
různým stavbám, ale především k pohybové aktivitě.Vyvrcholením zimního období bude
„masopustní rej“,na který se již začínáme připravovat.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem maminkám,(především paní Černovské a Matyášové),
které se s námi scházely po několik večerů a vyráběly vánoční ozdoby. Výtěžek z prodeje byl
věnován SRPDŠ při MŠ a bude využit k nákupu hraček pro děti, nebo uspořádání výletu.
Přejeme všem hodně zdraví do roku 2011.
Za mateřskou školu Žďárková Eliška,řed.
Pozdrav ze školy
Letošní školní rok se nám překulil do druhého
pololetí, a tak si pojďme připomenout, co jsme
v uplynulých měsících v naší škole prožili.
Ve školním roce 2010/2011 navštěvují naši školu 33
žáci, což je o 5 žáků více než vloni, ale přesto je to
z hlediska státního financování málo. Proto i letos
musíme žádat zřizovatele naší školy o finanční
pomoc tam, kde by jindy měla stačit státní dotace.
Obec Pohoří nám dosud vycházela vstříc, a tak
doufám, že i letos tuto situaci překonáme a
v budoucnu se vzrůstajícím počtem žáků již
dofinancování ze strany zřizovatele nebude potřeba.
Od začátku září prošli naši žáci již tradičně plaveckým výcvikem v Plavecké škole
v Dobrušce. Zorganizovali jsme dva výlety, jeden podzimní s prohlídkou starého funkčního
mlýna ve velkém Dřevíči u Hronova, druhý předvánoční do České Skalice, kde jsme
navštívili Barunčinu školu a přednášku o zimní péči o ptáky. V Barunčině škole jsme zhlédli
výstavu výtvarných prací žáků Ptačí svět, do které přispěli i někteří žáci naší školy.
Celoškolně jsme se zapojili do ekologického projektu ve sbírání plastových lahví Drak Peták
a vytvořili jsme tak pod vedením paní vychovatelky Moravcové draka s ocasem z PET lahví
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dlouhým 42m. Víčka z PET lahví pak žáci využili v dalším projektu, kdy jsme se účastnili
pokusu o světový rekord ve vytváření Galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených
z odpadového materiálu. Vznikl tak krásný znak obce Pohoří, který předáme našemu
zřizovateli.
Před Vánocemi jsme společně s MŠ ve škole připravili vánoční výstavu, tentokrát i
s besídkou nejen pro rodiče. Akce se vydařila, ve škole se sešlo mnoho lidí a společně jsme si
užili předvánoční náladu.
V lednu se v každé škole chystá pololetní vysvědčení a zápis budoucích prvňáčků. Zatímco
žáci naší školy píší pololetní práce a „dotahují“ známky, my učitelky již myslíme na září.
Zápis žáků do 1. ročníku u nás proběhl 18.ledna a dostavilo se k němu 9 budoucích prvňáčků
se svými rodiči. Děti přivítaly pohádkové postavy, které je provedly po škole a doprovodily
do tříd. Všichni předškoláci se snažili, splnili dané úkoly, a tak se na ně v září budeme těšit.
A co nás čeká s příchodem jara? Chystáme opět masopustní průvod, který projde celou
vesnicí, pozveme vás na velikonoční výstavu,v květnu zorganizujeme další ročník
Pohořského střevíčku. Dál se budeme vzdělávat podle našeho školního vzdělávacího
programu, čekají nás také další školní akce a společné výlety. A společně se budeme těšit na
ty dlouhé letní prázdniny!
Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ

Zastupitelstvo
Zastupitelstvo Obce Pohoří schvaluje:
28/2
Úpravy rozpočtu provedené ve formě rozpočtových opatření č. 6 – 19 dle přílohy Opis
rozpočtových opatření.
28/3
Prodej pozemku parc. č. 872/20 a 872/21 o výměře cca 3 350 m2 za prodejní cenu Kč
167 500,-- a pověřuje starostu přípravou a podpisem kupní smlouvy na tento pozemek.
28/5
V případě získání všech potřebných povolení realizace bezpečných přechodů u hasičské
zbrojnice, u MŠ a v Puličkách.

Zastupitelstvo Obce Pohoří bere na vědomí:
28/4
Informaci o přestavbě č.p. 117 – hasičské zbrojnice.

Zastupitelstvo Obce Pohoří po projednání:
a) volí v souladu s § 84 odst. 1 písm. 1) zákona o obcích
1. Starostu obce pana Zdeňka Krafku
2. Místostarostu obce pana Ing. Víta Juráska
3. Další členy rady obce pana Libora Stodůlku
pana Ing. Martina Krejčíka
pana Jiřího Oubrechta
b) bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
c) zřizuje kontrolní a finanční výbor
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d) schvaluje odměny pro členy zastupitelstva od 1. 11. 2010 podle platného Nařízení vlády č.
37/2003 Sb.
e) schvaluje inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku Obce Pohoří ke dni
31.12.2010

Zastupitelstvo Obce Pohoří schvaluje:
2/1
Program jednání, členy návrhové komise a ověřovatele zápisu
2/2
Úpravy rozpočtu provedené ve formě rozpočtových opatření č. 20 – 42 dle přílohy Opis
rozpočtových opatření
2/3
Rozpočet na rok 2011, který je přílohou zápisu
2/4
Rozpočtový výhled na roky 2012, 2013, 2014, který je přílohou zápisu
2/6
Nákup pozemků parc. č. 360/2 a 322/2 za cenu 80 Kč/m2 s tím, že ostatní výdaje hradí
prodávající
2/7
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 a zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 ze dne
15. 6. 2007
2/8
Podání Žádosti o poskytnutí finanční podpory z POV Královéhradeckého kraje a provedení
navržených oprav v PKS
2/9
a)
Smlouvu o zřízení věcného břemene pro přípojku nízkého napětí pro RD pana Fuchse č. IP12-2001683/VB/1
b)
Podepsání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-122007229/VB/4 pro p. Vosykovou

Zastupitelstvo Obce Pohoří bere na vědomí:
2/5
Nové Nařízení vlády č. 891, které řeší snížení odměn uvolněných i neuvolněných členů
zastupitelstva a pověřuje starostu provedením úprav vyplývajících z tohoto nařízení
2/10
Celkové náklady na pořízení reklamních materiálů
2/11
a)
Připomínky pana Frančiaka týkající se změn v jednacím řádu, včetně možnosti provedení
změn v jednacím řádu
b)
Postup prací při odvodnění obecního pozemku před rodinným domem paní Světlíkové a
žádost o odkoupení části tohoto pozemku
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Chráníme dost přírodu ?
Příroda je součástí našich životů. Příroda z pohledu pamětníka je silně zdevastovaná. Zvláště
u nás v Pohoří, kde nemáme v dosahu les. Proč tato úvaha? Asi proto, že z různých stran se
mluví o povodních. Věřím tomu, že v dobách minulých, tj. za mého mládí, by všechny
povodně odezněly bez větších škod. Dnes se nemá voda kde zadržet - žádné meze, remízky.
Vše je meliorováno, aby voda mohla rychleji odtéci do potoků, pak řek a nakonec přidala na
záplavy v Německu a Polsku. Naše příroda a půda ztrácí schopnost nasákavosti vlivem
malého organického hnojení. Nasákavost půdy tak ovlivňuje skladba porostů.
Dovolte mi malý návrat do minulosti. Ve vesnici bylo mnoho rybníků v komunistické euforii
zavezeno. Na požáry máme rybníků dost, ale zapomnělo se na povodně, kde rybník hraje
svou roli.
V současné době se řeší návrat řeky Dědiny do původních meandrů a zřizování mokřadel a
rybníka. Záměr je jasný - zvýšit hladinu spodních vod, aby se mohla obnovit flóra v lokalitě "
Zbytka ". Vše možná závisí na odkupu pozemku (na lukách) od jednotlivých majitelů.
Za mého mládí jsme jako školáci jezdili do Dobrušky většinou na kolech do Puliček, kde byla
"přelizka". V Puličkách byl potok s čistou vodou, který obtáčel "Boží muka". V tomto potoce
bylo mnoho pstruhů a jako děti jsme je proháněli, až přišel starý pan Hastrdlo a vyhnal nás.
Ve všech rybnících i na potoce bylo plno ryb a žádné se nemusely dosazovat. Voda byla čistá
a používala se i na praní prádla.
Dnes je potok jen odnoží Dědiny, a to poté co do ní natekla voda z čističky. A jak mnozí ani
nevědí, je zbavena jen hrubých nečistot a saponáty, u kterých se stále zvyšuje agresivita
působení, zůstávají.
Jako malý kluk jsem jezdil na staré "Zetce" se Standou Horákem do Chábor a on tam otvíral a
přivíral stavidlo. Řeka se zde dělí na dva směry, a to do Opočna na Broumar a do Dobrušky.
Stavidlo otevřel do Dobrušky, aby mohla mít Dědina mezi Pohořím a Bohuslavicemi dost
vody a mohla se tak dobře zaplavovat Luka. Zajímavé je to, že Luka měla bohaté společenství
rostlin, např.zvonků, kopretin, chrp, třezalek, mateřídoušky atd. Komunistický režim nechal
některá luka zorat za účelem tzv. kulturních rostlin bez velkého efektu. Poté se zemědělství
vrátilo k zasetí kulturní traviny a luka začala být kyselá bez pestré záplavy květů, a tak pro
hospodaření nezajímavá.
Pro nás současníky je rozhodující jak se postavíme k řešení problému k odkupu Luk. Alespoň
malým dílem se zasloužíme o zlepšení přírody.
Napsal pan Antonín Kupka

Listy obce Pohoří vydává Obecní úřad Pohoří, Pohoří 186, 518 01
Dobruška, tel.: 494 623 346, e-mail: urad@obecpohori.cz. Tisk: AG TYP
Kostelec nad Orlicí. Vychází nákladem 250 ks. Veškerá práva vyhrazena.
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