LISTY OBCE POHOŘÍ
Občasník informující o životě a dění v obci

květen, č. 2/2011

STŘÍPKY HISTORIE POHOŘÍ...
Protože obec Pohoří v letošním roce oslaví již 650. let od své první písemné zmínky,
pojďme se nejdříve podívat na její nejstarší historii.
Kdy a jak Pohoří vzniklo? Mnoho zpráv o tom není, ale řekněme si alespoň to, co vypráví
jedna dávná lidová pověst:
Pohoří a Pulice
Svého času obě tyto obce měly být
jedinou obcí, která měla hezké
jméno Líce. Při práci na poli
nacházeli rolníci skutečně zbytky
základů po starých stavbách.
V jedné usedlosti bydlela prý
lakomá hospodyně. A jak tehdy
bývalo zvykem, přišel do stavení
žebrák a prosil prý o almužnu. Milá
selka se na žebráka obořila, ať jde
raději něco dělat a ne žebrat, ona že
také musí dělat a že sama také nic
nemá. Žebrák selce prý poděkoval
za její dobročinnost a věšteckým
hlasem ji pravil: “dobrá ženo, když
nic nemáš, ať tedy doopravdy nemáš!”
Zanedlouho usedlost zachvátil požár a od něho chytila a vyhořela celá polovina vsi Líce.
Znovu vzniknuvší osadu na požářišti pojmenovali Pohoř (pohořela). A druhé polovině
původní obce Líce, jelikož jí zůstalo jen půl, zůstalo jméno půl Líce = Pulice.
Druhá varianta jména Pohoří vznikla asi od polohy vesnice, poněvadž leží skoro na úpatí
Orlických hor.
První zmínky o obci Pohoří se datují k roku 1361. V této době bylo Pohoří součástí
opočenského panství, které vlastnil Sezema z rodu Drslaviců. V 16. století bylo v obci 26
usedlostí. Byly stavěny ze dřeva a ve dvou řadách. Ze starých dřevěných statků se ale bohužel
nedochoval ani jediný. V obci se také nacházely dva mlýny, rychta a pivovárek.
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Slovo starosty…
Vážení občané,
oslavy výročí 650. let od první písemné zmínky o obci se blíží mílovými kroky a my se ze
všech sil snažíme připravit program, který by oslovil, pobavil a zároveň odvedl od všedních
starostí každého z vás. Je pravda, že naše obec ve své novodobé historii takto velké oslavy
ještě nikdy nepořádala. Po povodních v roce 1998 na to ani nebyla nálada.
Dnes už je ale situace jiná, obec je v dobrém stavu a na to špatné, co nás potkalo, už pomalu
zapomínáme. Při této příležitosti si vybavuji, jak jsem před 13 lety přebíral úřad starosty s
odhodláním, že proti povodním vybudujeme přehradu v Mělčanech, která nás bude chránit.
Bohužel ani po tolika letech se pověřeným institucím nepodařilo dotáhnout tento projekt do
konce. Snahu o vybudování této přehrady ale nevzdáváme a nadále iniciujeme jednání s
panem hejtmanem o znovupřehodnocení celého projektu. V první řadě apelujeme na to, že
životy a majetky občanů mají nepoměrně vyšší hodnotu než žabičky a sasanky na toku
Zlatého potoka, kvůli kterým byl tento projekt zastaven. Nechci tímto podceňovat význam
ochrany přírody, ale pouze označit jednotlivé priority.
Svůj příspěvek bych rád zakončil optimisticky a pozval vás touto cestou na oslavy konané ve
dnech 24. – 26. června, které budou pořádány hlavně pro vás, protože si zasloužíte pochvalu a
odměnu za to, v jak krátké době jste své příbytky opravili a tím zkrášlili i celou naši obec.
V příštím čísle předám pomyslnou štafetu úvodního slova místostarostovi a následně ostatním
zastupitelům, aby vám představili svou vizi rozvoje obce.
Zdeněk Krafka, starosta obce

Co se v obci připravuje …
Letos naši obec čekají oslavy výročí 650. let od první písemné zmínky. Přípravou těchto oslav
se zabývá Rada obce Pohoří včetně Kulturní komise a dalších dobrovolníků z řad zastupitelů
a občanů obce. Je připraven bohatý kulturní program na celé tři dny, ve kterých se akce bude
pořádat. Zahájení oslav proběhne v pátek akcí v místním pohostinství, kdy bude připraveno
divadelní představení z pera „Járy Cimrmana“ a poté bude následovat odhalení pamětní desky
tohoto „velikána“.
Oslavy budou pokračovat od sobotního rána různými kulturními a sportovními akcemi s
účastí významných osobností. Slavnostní večer zahájí koncert Žlutého psa a následná
diskotéka v našem přírodním kulturním areálu. Nedělním dopolednem se rozezní nový zvon
ve věži našeho kostelíku a pozve všechny občany na slavnostní mši a svěcení zvonu. V rámci
oslav proběhne také setkání rodáků naší obce, mezi něž patří například i pan Miloň Čepelka,
který se na přípravách aktivně podílí. Věříme, že tento víkend bude tak programově bohatý,
že si každý vybere „svůj šálek kávy“ a zároveň doufáme, že zanechá v našich občanech
dlouhodobě dobrý pocit z příjemného kulturního zážitku.
Domníváme se, že tyto oslavy dobře zapadnou do letní sezony koncertů a zábav každoročně
pořádaných v našem přírodním areálu. K jejich příležitosti bude vydán pamětní almanach s
historií i současností naší obce a další propagační brožury.
Bližší program oslav již brzy naleznete na nových internetových stránkách obce.
Sledujte adresu www.obecpohori.cz
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Informace Obecního úřadu
Informace z Obecního úřadu do vašeho emailu
Pokud chcete být průběžně informováni o dění na Obecním úřadě a v naší obci, objednejte si
bezplatné zpravodajství na email. Zasílat Vám budeme zprávy zveřejňované na úřední desce a
vybrané informace o kulturních akcích z Pohoří a blízkého okolí.
Zpravodajství jednoduše objednáte zasláním emailu na adresu urad@obecpohori.cz, do
kterého uvedete Vaše jméno a emailovou adresu, na kterou má být zpravodajství zasíláno.
Poplatek ze psa na rok 2011
V období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 byl na Obecním úřadu v Pohoří vybírán
poplatek ze psa. Tímto bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří psa vlastní, že zaplatili
tento poplatek řádně v daném termínu.
Charita
Obec Pohoří i letos pamatovala na to, že v současné době je velmi důležité podat pomocnou
ruku těm, kteří to potřebují a reagovala tak na žádost Oblastní charity Červený Kostelec
finanční výpomocí v částce Kč 10 000,-- na provoz Hospicu sv. Anežky české. Letos byl také
pořádán ve spolupráci s Diakonií Broumov sběr použitého ošacení, který se znovu setkal s
ohlasem místních občanů, v naší obci bylo vybráno 45 balíků.
Sběrné místo odpadu u místního pohostinství
Opakovaně vyzýváme občany, aby neodkládali do kontejnerů určených na plast a na sklo
odpad, který tam nepatří (koberec, umyvadlo, automobilová skla, brambory, části palubních
desek aut atd.). Dále v případě plného kontejneru neukládejte odpad v pytlích či krabicích k
těmto kontejnerům a přineste tento odpad až po vyvezení kontejneru. Pokud se situace v
blízkosti sběrného místa nezlepší, budeme nuceni přistoupit k oplocení tohoto místa a
stanovení otevíracích hodin, kdy bude možné pod dozorem odpad do kontejnerů uložit.
Následně bude objekt zajištěn kamerovým systémem, který zabezpečí, aby nedocházelo k
porušování pravidel sběrného dvora. Tímto se omlouváme všem občanům, kteří odpad
poctivě třídí a dodržují pořádek na sběrných místech odpadu v obci.
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion GLACENSIS
Dne 11. února 2011 Obec Pohoří podala Přihlášku ke členství v zájmovém
sdružením právnických osob Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska
– Euroregion Glacensis. Tato žádost byla schválena Radou sdružení dne
22. dubna 2011 na jejím zasedání v Ústí nad Orlicí a Obec Pohoří se tak
stala čestnou členkou tohoto sdružení. Euroregion Glacensis je nadnárodní
dobrovolné zájmové sdružení měst a obcí a dalších právnických osob na
území okresů Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Chrudim,
Pardubice, Hradec Králové a Jičín na české straně a sdružení měst a obcí okresů Kłodzko,
Ząbkowice a Dzierżoniow na polské straně. Jeho hlavním úkolem je podpora česko-polské
přeshraniční spolupráce a rozvoje příhraničního území, která jsou spjata úzkými
geografickými a historicko-politickými vazbami.
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Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu
Glacensis 5.12.1996 v Hradci Králové. Sídlo sdružení je v Rychnově nad Kněžnou, kde také
působí sekretariát české části Euroregionu. Sídlem polského sdružení a tím i sekretariátu
polské části Euroregionu Glacensis je Kłodzko. V současnosti má česká část 65 členských
měst a obcí, 11 okresů. Euroregion leží na území 3 krajů, Královéhradeckého, Pardubického a
Olomouckého. Toto území má rozlohu 1 726 km2 a na jeho území žije celkem 1 050 245
obyvatel, z toho 508 002 je počet obyvatel členských měst. Z tohoto pohledu je Euroregion
Glacensis největším česko-polským euroregionem s nejdelší společnou hranicí.
Více informací na www.euro-glacensis.cz
Vesnice roku 2011
Obec Pohoří se i v letošním roce přihlásila
do soutěže Vesnice roku. Novinkou
letošního ročníku je část s názvem Zlatá
cihla v Programu obnovy venkova. Zlatou
cihlou se oceňují příkladné stavby,
realizované v duchu Programu obnovy
venkova, které si zaslouží, aby byly
zveřejněny. Cílem rozšíření soutěže o toto
hodnocení je získání evidence a přehledu o
těchto stavbách, jejich ocenění a zveřejnění
v každoročně vydávané osvětové propagační
publikaci „STAVBY VENKOVA“. Do této
kategorie jsme přihlásili „naši starou školu“.
Vzhledem k tomu, že vnější plášť a vnitřní prostory budovy byly citlivě rekonstruovány v
souladu s dobovými fotografiemi a malbami, domníváme se, že tato budova rozhodně patří
mezi „stavby venkova“, které si zaslouží pozornost.
Vítání občánků
Dne 2. června 2011 se v naší obci uskuteční každoroční vítání občánků, kteří se narodili v
průběhu roku 2010. Vloni se v naší obci narodilo 11 dětí, z toho 5 chlapců a 6 děvčat. Tímto
zveme všechny rodiče se svými ratolestmi na slavnostní uvítání dne 2. června 2011 od 15.00
hodin do budovy staré školy č.p. 46
Nový zvon v kostele
K příležitosti oslav 650. let od první písemné zmínky o obci, vedení obce rozhodlo o pořízení
nového zvonu do Kostela sv. Jana Křtitele. Výroba zvonu byla objednána u věhlasné
zvonařské dílny Dytrychových. Zvon bude odlit z bronzu o váze 120 kg a naladěn bude do F.
Pojďme si nejdříve připomenout historii předešlých zvonů:
Dne 16. února 1917 byly během 1. světové války zrekvírovány dva bronzové zvony, které
byly umístěny ve věži Pohorské kapličky. Tyto zvony byly proměněny v kanóny. Na památku
těchto zvonů byla složena následující báseň.
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S Bohem zvony, drahé zvony
Nezazní již vaše tóny
V naše schony, plesy, skony
Když jste v chrám nás svolávaly
Bývali jsme hluší…
A teď když nám jdete v dáli
Bolest máme v duši
S Bohem zvony, drahé zvony
Posledními lkáte stony
Změníte se na kanóny
Mluvily jste k lidstvu léta
Modlitbou a zpěvem
Marně však. Teď promluvíte
Rachotem a řevem.
S Bohem zvony, drahé zvony
kéž ty vaše mroucí tóny
vzbudí k Bohu miliony!

Již roku 1917 v listopadu se jednalo v obci o pořízení nového ocelového zvonu. Tento zvon
byl koncem prosince 1917 objednán u firmy Rudolf Manoušek a spol. Brno. Po mnohých
urgencích došel konečně 21. února 1919. Stál 726,10 Kč a vážil 138 kg. Potřebný obnos se
vybral od Pohořských osadníků.
O necelých deset let později obec chtěla zakoupit nový zvonek „umíráček“. Zvonek zhotovila
firma Buřil a Riss v Kuklenách u Hradce Králové. Zvonek váží 17 kg a stál 376 Kč s nápisem
„Umíráček – Pohoř 1936“. Posvěcen byl 13. února 1937. I tento zvon byl nakonec
zrekvírován v německé okupaci.
(čerpáno z obecní kroniky)
Prosba občanům
Tímto bychom rádi oslovili všechny občany Pohoří, kteří by chtěli přispět svým finančním
darem na nákup nového zvonu. Sbírka bude pořádána v místním kostelíku. Pokud by někdo
chtěl přispět finančním darem vyšším než Kč 5 000,--, prosíme o předání této částky na
Obecní úřad v Pohoří. Výtěžek sbírky bude poté zveřejněn.

Jak se máme ve školce?
Je tu zase jaro!
Se slovy „Zimo, zimo, táhni pryč…“ jsme 21. března
vhodili „Morenu“ do řeky Dědiny a rozloučili jsme
se tak s letošní zimou. Jako bychom jaro opravdu
přivolali. Teplé počasí probudilo přírodu a ta nám
přinesla opět nesčetné množství pozorování a
poznání. Součástí našeho výchovně vzdělávacího
programu je vytváření kladného vztahu k přírodě –
všemu živému a k životnímu prostředí, což se nám
už řadu let daří.
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Už se nestane, že by někdo zašlápl broučka, umíme se postarat o rostlinky. Vnímáme přírodu
všemi smysly, víme, co potřebuje, aby byla čistá a zdravá. Ke Dni Země – 22. dubna jsme
společně uklidili školní zahradu od klacíků a papírků, které sem od podzimu nafoukal vítr.
S igelitovými rukavicemi jsme vyrazili na sběr odpadků podél „Zlatého crku“ středem obce.
Nasbírané odpadky jsme pak roztřídili do kontejnerů za prodejnou. Odměnou byl dětem
poklad se sladkostmi, který nalezly na zahradě MŠ a medaile „Malý ochránce“.
Mezi naše oblíbené lidové tradice, které se snažíme udržovat, patří velikonoce – koledování. I
letos si děti upletly pomlázky, ozdobily vejdunky a zhotovily řadu dalších velikonočních
symbolů na výstavu, která se konala 19. dubna v budově ZŠ.
V pátek 29. dubna prožily děti na zahradě
„čarodějnický sabat“. Součástí tohoto sletu bylo
plnění řady úkolů, které musela každá čarodějnice i
ježidědek splnit. Čekalo je házení šiškou do
zavěšeného a rozhoupaného koše, přeskakování
košťat a „ohýnků“, prolézání pavučinou, přenášení
pavouka na vařečce, skládání rozstříhané
čarodějnice, házení krysy do hrnce, vypít co
nejrychleji brčkem kouzelný nápoj a překousnout
žížalu (samozřejmě želatinovou). Největším
překvapením byl obsah pokladu, který děti po
dlouhém hledání odhalily. Obsahoval perníkové netopýry, dušíky a prsty z lineckého těsta. O
toto překvapení se postarala jedna z maminek – paní Černovská.
Na 5. května jsme nacvičili krátké vystoupení ke „Dni matek“. Každý z dětí se naučil
básničku pro maminku, zazpívali jsme několik písniček a zakončili jsme dvěma disko
tanečky. Třída byla opět plná maminek, babiček, sourozenců a ostatních příbuzných. Na
tvářích maminek se mísil úsměv a slzičky dojetí.
7. května vystoupilo 5 nejstarších děvčat na taneční soutěži „Pohořském střevíčku“.
Odměnou za vynaložené úsilí bude všem dětem výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem,
který plánujeme na 30. května.
V posledním týdnu června uspořádáme
zahradní slavnost, kde se rozloučíme s deseti
nejstaršími dětmi, které odejdou do 1. třídy
ZŠ. Těšíme se na společně prožité odpoledne,
ale zároveň nám bude smutno a určitě ukápne
i nějaká slza. Vždyť odejde 10 šikovných dětí,
ke kterým jsme si za 3-4 roky vytvořili silné
citové pouto a pak je těžké se loučit. Spojuje
nás mnoho krásných zážitků, ale i bolístek,
starostí a zkušeností.
Poslední akcí, na které starší děti vystoupí,
budou oslavy 650. let od založení obce Pohoří,
v sobotu dopoledne 25. června 2011.
Věříme, že i letošní školní rok, který se chýlí k závěru, byl plný příjemných zážitků pro
všechny děti a budou na ně rády vzpomínat.
Žďárková Eliška, ředitelka MŠ
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Příspěvek maminky:
Končí nám další školní rok. Pomalu se stalo tradicí, že maminky dětí z MŠ se na pár
podzimních večerů sejdou a vyrobí několik výrobků, z jejichž prodeje je výtěžek věnován pro
nákup hraček dětí MŠ. Za výbor SRPDŠ při MŠ bych chtěla všem maminkám, které se těchto
večerů účastnily, poděkovat za pomoc a spolupráci. Společné večery jsme si myslím užili.
Doufám, že tato „tradice“ bude pokračovat a další maminky „převezmou štafetu“ a budou
pomáhat.
Dále bych chtěla poděkovat i rodičům, kteří pomáhají během roku ať už nějakou službou,
finanční výpomocí nebo zajištěním cen a zboží pro různé příležitosti.
Tento školní rok byl pro celý kolektiv zaměstnanců MŠ náročnější, neboť bylo přijato 11
nových dětí, které se musely „adaptovat“ na nový režim. Děkuji tedy především paním
učitelkám za jejich vytrvalost, obětavost a nezměrné úsilí, které vynakládají při výchově
našich nejmenších a ostatním zaměstnancům MŠ za to, že se podílejí na vytváření
bezproblémového chodu školy. Odměnou nám všem jsou rozzářené oči a úsměvy na tvářích
našich dětí.
Za výbor SRPDŠ při MŠ Pohoří
Lenka Černovská
Pohořský střevíček již po patnácté
V sobotu 7. května 2011 se pohořskou
tělocvičnou opět rozezněly úvodní tóny
skladby Zlaté střevíčky, která je již 15 let
znělkou taneční soutěže žáků 1. stupně
základních škol. Tuto soutěž pořádá SRPDŠ
ZŠ v Pohoří za přispění zřizovatele a
sponzorů z obce.
Za dobu své existence si soutěž získala své
příznivce a s přibývajícími roky přibývá i
počet účastníků. Letošního jubilejního
ročníku se účastnilo téměř 150 tanečnic
a tanečníků z okolních základních škol
a Domů dětí a mládeže, kteří zatančili 14 skladeb ve dvou soutěžních kategoriích. Porota,
složená ze zástupců soutěžních družstev, měla tak velmi obtížnou úlohu, vždyť ocenění si
zasloužili všichni soutěžící.
V kategorii moderního tance se na prvním místě
umístila taneční skupina DDM v Dobrušce DRush Melounci se skladbou Baví nás svět!
Druhou příčku obsadily mažoretky Pink and
White ZŠ F. Kupky v Dobrušce se skladbou
Bailando a třetí byla SK Cats ze Solnice
s Motýlkem.
Kategorii scénického tance letos ovládly děti ze
ZŠ Náchod Staré Město, které zvítězily se
skladbou Z Orientu do Španěl a obsadily i třetí
příčku s vystoupením Violin storm. Druhé místo
obhájil domácí Pohořáček ze ZŠ Pohoří se
skladbou Žabí tanec.
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Medailová umístění byla oceněna pohárem a diplomem, diplomem byly oceněny i všechny
ostatní skladby. Každý soutěžící dostal perníkový střevíček a nakonec si všichni společně
zatančili. Patnáctý ročník naší taneční soutěže jsme si tak všichni pěkně užili a můžeme se
těšit na další setkání s dětskými tanečními skupinami opět napřesrok.

Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ
Letní parket Pohoří 2011 – kalendář akcí
13. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6.
4. 6.
10. 6.
17.-19. 6.
24.-26. 6.
1. 7.
5. 7.
8.-9. 7.
16. 7.
23. 7.
30. 7.
3.9
9. 9.

ČESKOSLOVENSKÁ DISKOTÉKA
REGGAE SKA PÁRTY
VENKOVNÍ DISCO PÁRTY
PĚNOVÁ DISCO PÁRTY
GRILOVÁNÍ S KAPELOU HYDRA
DISCO PÁRTY
MOTO FEST POHOŘÍ 1.ROČNÍK
OSLAVY OBCE POHOŘÍ
DISCO PÁRTY
LEGENDÁRNÍ KAPELA ARGEMA
SRAZ PŘÁTEL VOZŮ ŠKODA
TŘI SESTRY +support: E!E, DOCTOR P.P.,
DE BILL HEADS, MZH Gambrinus Tour 2011
AGRESSIVE MUSIC FEST V POHOŘÍ
DLOUHÁ POHOŘSKÁ NOC
ŠŤOVÍČEK FEST
ZÁVĚREČNÁ DISCO PÁRTY POHODEX TEAM

SRPEN KAŽDÝ PÁTEK DISKOTÉKY, POKUD NEBUDE JINÁ AKCE.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

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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