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Občasník informující o životě a dění v obci                             říjen, č. 3/2011 
 

 
Střípky historie Pohoří 
 

Dnes bych Vám rád nabídl dva pohledy do historie naší obce. První střípek je o staré 
Pohořské kapličce, která již dnes nestojí. Druhý střípek z historie jsou dva kreslené obrázky 
začátku obce Pohoří ze směru od Dobrušky. Poznáte, odkud jsou zachycené? 

Proti škole dle vedlejšího půdorysu byla vystavěna roku 1863 veřejná kaplička zasvěcená 
sv. Janu Křtiteli. V témže roce byla tehdejším děkanem p. Janem N. Raisem z Hradce Králové 
posvěcena.   

 

 

stará Pohořská kaplička 

 

8. září 1903 po výstavbě nové kaple byla tato odsvěcena a v únoru 1904 zbořena. Oltářní 
obraz sv. Jana Křtitele visí v nové kapli nahoře za varhanami (maloval Jan Jeremiáš 
z Dobrušky za 70 zlatých a rám k němu z Vídně za 26 zlatých). 2 sochy z výklenků 
sv. Václav a sv. Jan Nepomucký jsou rovněž ve výklencích nové kaple (od Srnce z Černilova 
za 72 zlatých). 
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jediná dochovaná fotografie staré kapličky (rok nezjištěn) 

 

Tato kaple stála v Pohoří celých 40 roků stále více chátrajíc, střecha byla z došků. Náklad na 
stavbu 976 zlatých 4 krejcary, práce potažní a nádenické zdarma. S opravou se pro její malý 
rozměr již nepočítalo a začalo se uvažovat o stavbě nové kaple. 

 

 

Pulička, hospůdka pana Vilikovského (Alois Beer z Dobrušky, rok 1893) 

dnes je místo malé zvoničky umístěn křížek na náměstíčku v Puličkách 

"K" - 
původní 
místo staré 
pohořské 
kapličky 
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vchod a začátek do Pohoře od Dobrušky (Alois Beer z Dobrušky, rok 1893) 

dnes dochována pouze cesta, kde je dnes místo pro přecházení chodců 

 
Jan Jurásek, kronikář obce Pohoří, http://kronika.obecpohori.cz 

 

Slovo místostarosty… 
 
Vážení spoluobčané, 
 
do Vašich rukou se opět dostává další vydání Listů obce Pohoří. V minulém čísle jsem přebral 
pomyslnou štafetu v napsání úvodního slova a stejnou možnost v budoucích číslech dostanou 
i zbývající zastupitelé. 
 
Nejvýraznější akcí letošního léta byly bezesporu oslavy 650. let od první písemné zmínky 
o obci Pohoří. Organizačně náročný víkendový program se podle reakcí většiny z vás povedl, 
dokonce nám přálo i počasí. Rád bych prostřednictvím těchto slov poděkoval všem, kteří se 
zabývali pořádáním této akce a přiložili ruku k dílu. Poděkování patří zajisté i panu starostovi 
Zdeňku Kafkovi, který do příprav a koordinace celého víkendu věnoval zřejmě nejvíce sil 
a volného času. K příležitosti oslav jsme připravili a spustili i nové moderní internetové 
stránky obce na adrese www.obecpohori.cz, aktuální dění  můžete nově sledovat i na 
Facebooku na adrese www.faceboook.com/pohori. 
 
Velmi pozitivní ohlas získalo i společné česko-polské fotbalové utkání, které plynule přešlo 
do neformálního odpoledního setkání „pohořáků“. V budoucnu si podobná setkání a sportovní 
akce určitě zopakujeme. V rámci úspěšného vstupu do regionálního sdružení Euroregionu 
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Glacensis bude mít obec Pohoří přístup k dotačním prostředkům, které v následujících letech 
pomohou financovat rozvoj kultury a kulturního vyžití včetně rozvoje potřebné infrastruktury.  
 
V průběhu letošního roku můžete rovněž pozorovat postupné zvyšování preventivních 
dopravních opatření v naší obci. Byly doplněny radarové ukazatele rychlosti (s využitím 
zajímavých dotací) a na kritických místech jsou rozmístěny i nové varovné dopravní značky 
(zpomalení dopravy v okolí MŠ, ZŠ, hřiště, příjezd od Dobrušky, dopravní zrcadlo u 
obchodu). Ve zvýraznění nebezpečných míst v naší obci chceme pokračovat i do budoucna, 
protože takto vynaložené finanční prostředky mají určitě svůj smysl. 
 
Před několika týdny jsme rovněž prožili velmi nepříjemnou připomínku velké vody. Letní 
povodně snad v každém z nás oživily nepříjemné vzpomínky ničivých povodní v roce 1998. 
Prakticky přesně po 13 letech se v našem okolí opět začala prudce zvedat hladina vodních 
toků a bylo velkým štěstím, že přívalové deště včas ustaly a umožnily se velké vodě vrátit 
zpět do koryt. Je smutné, že za těch 13 let, kdy velká voda zpustošila velkou část východních 
Čech, nedošlo na řadě míst prakticky k žádným úpravám a změnám, v našem regionu pak 
konkrétně k výstavbě nádrže v Mělčanech, která by spolehlivě ochránila velkou část 
dotčeného území. Této stavbě stále brání kromě jiného neochota a velký tlak ekologů, jejichž 
zájmy sice ochrání faunu a flóru v oblasti plánované nádrže, ale rovněž mohou mít nedozírné 
následky ve chvíli, kdy se velká voda vrátí. Nabízí se tedy myšlenka, zda má prioritu ochrana 
lidských životů a jejich majetku nebo ochrana přírody na relativně malém území. 
 
Letní sezóna je prakticky u konce, ale i přesto život v naší obci nekončí. Kulturní komise naší 
obce pro Vás připravuje několik zajímavých akcí včetně divadelních představení, které 
dozajista zpestří nastávající podzimní a zimní dny. 
 

Vít Jurásek, místostarosta obce 
 

Stalo se v obci… 

 
Oslavy výročí 650 let od první písemné zmínky 
 
V letošním roce oslavila naše obec výročí 650 let od první písemné zmínky. Pojďme se ještě 
jednou ohlédnout za tím, jak tyto oslavy probíhaly. 
 
Zahájení oslav proběhlo v pátek 24. června 2011 odhalením „škrpálu“ Járy Cimrmana, který 
spolu s plaketou připomíná, že kdysi tento velikán utíkal z místní hospody bez placení. Hned 
poté následovalo divadelní představení  z pera „Járy Cimrmana“ s názvem Záskok. V tomto 
představení ztvárnil pohořský rodák Miloň 
Čepelka roli šikovatele Vogeltanze a spolu se 
studenty dobrušského gymnázia si vystoupení 
velice užíval. 
 
Oslavy dále pokračovaly od sobotního rána 
spanilou jízdou veteránů obcí Pohoří. S 
průvodem mažoretek se oslavy přesunuly do 
areálu PKS, kde s připraveným programem 
vystoupily děti z mateřské a základní školy. 
Následovalo představení šermířské skupiny 
Novica. Zvláště chlapci a jejich tatínkové 
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obdivovali jejich historickou výzbroj, těžko říci kdo z nich s větším zaujetím. Od 12.00 do 
14.00 hodin byla v prostorách tělocvičny otevřena výstava dobových i současných fotografií 
obce. Každý z vás si mohl prohlédnout historický snímek svého domu a porovnat ho se 
současností. Výstava přilákala spoustu návštěvníků a na četné žádosti byla ještě otevřena v 
neděli od 13.00 do 15.00 hodin. Ve 14.00 hodin začalo na místním hřišti přátelské utkání 
fotbalových družstev Radków – Pohoří, které skončilo vítězstvím hostujícího týmu. Na děti 
čekaly na hřišti pouťové atrakce – skákací hrad a řetízkový kolotoč, vystoupení kouzelníka, 
pro dospělé byla připravena grilovaná masa a další občerstvení.  
 
Předkapela DOTEKY z Trutnova zahájila v 18.00 hodin hudební produkci v přírodním areálu. 
Od 21.30 hodin začal hlavní večerní program – koncert kapely Žlutý pes s frontmenem 
Ondřejem Hejmou. Především na tento koncert využili občané vstupenky, opravňující k 
jednorázovému volnému vstupu na kteroukoliv akci pořádanou v rámci oslav, které obdrželi 
do svých schránek. Sobotní večer vyvrcholil krásným ohňostrojem.  
 

Nedělní oslavy zahájil slavnostní průvod 
hasičů s prapory k místnímu kostelíčku sv. 
Jana Křtitele, poté následovalo vystoupení 
malého žesťového souboru. Čas před 
příjezdem pana faráře byl vyplněn varhanním 
koncertem slečny Marie Minářové. Přes 
nepříliš příznivé počasí přilákal obřad 
svěcení zvonu mnoho obyvatel obce Pohoří. 
Po slavnostním vysvěcení byl zvon členy 
SDH dopraven, po předem připraveném 
lešení, na své místo ve věži kostelíka, aby se 
mohl poprvé rozeznít obcí svým laděným F. 
Dopolední program zakončila slavnostní 
poutní mše svatá. 

 
Po obědě jste se mohli zúčastnit sázení památečního stromu dubu červeného (lat. quercus 
rubra) u místní tělocvičny. Pod tento strom bylo uloženo malé poselství budoucím generacím. 
Děti si mohli s HIT RÁDIEM MAGIC vyzkoušet malování na obličej. Starší generaci na 
závěr oslav potěšil koncert dechové kapely Valanka z Dobrušky pořádaný odpoledne v 
přírodním areálu.  
 
Věříme, že se program všem líbil, že si každý z vás měl možnost vybrat zábavu dle svého 
gusta, a že byl důstojnou oslavou tohoto významného výročí. 
Starosta obce ještě jednou děkuje všem, kteří se na přípravě a realizaci těchto oslav podíleli.  
 
 
Koncert dechové kapely Veselka 
 
Všem příznivcům dechové hudby jsme již 
tradičně udělali radost dne 28. srpna 2011 
uspořádáním koncertu kapely Veselka pana 
Ladislava Kubeše. Třešničkou na dortu bylo 
moderování našeho milého rodáka pana Miloně 
Čepelky. Přírodní kulturní areál opět praskal ve 
švech a potlesk nebral konce. O občerstvení 
diváků se staral během představení pan 
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hostinský s točeným pivečkem a grilovanou kýtou. Pan kapelník spolu s panem Čepelkou po 
skončení koncertu museli divákům přislíbit, že příští rok přijedou opět a my se k jejich přání 
připojujeme. 
 
Povodeň 
 

Naše nejhorší očekávání, kterých se v posledních 
13 let obáváme, se dne 22. července 2011 téměř 
naplnily. Po vydatných deštích začaly stoupat 
hladiny okolních toků a následně zaplavily louky 
směrem k Bohuslavicím. Kapacita naší ochranné 
hráze byla do posledního zbytku vyčerpána. Jen 
díky včasnému zásahu našeho Sboru 
dobrovolných hasičů nedošlo k jejímu přetečení a 
následnému zaplavení obce. Zarovnáním 
nejkritičtějšího místa hráze pytli s  pískem 
zabránili volnému průtoku vody přes hráz. Již od 
páté hodiny ranní byla držena pohotovost a 

neustálý monitoring kritických míst. Občané byli o povodňovém stavu několikrát informováni 
rozhlasem. Vše naštěstí dopadlo dobře, ale jistě se v každém z vás vynořily vzpomínky na 
ničivé povodně v roce 1998, při kterých ještě dnes běhá mráz po zádech.  
Tato situace opět poukázala na to, jak nutné je urychleně řešit stav kompletní protipovodňové 
ochrany stavbou suchého poldru či vodní nádrže v Mělčanech. Starostové postižených měst a 
obcí zahájili nová jednání se zástupci dotčených orgánů. 

 
Informace Obecního úřadu…  
 
Vítání občánků 
 
Ve čtvrtek 2. června 2011 se v naší obci uskutečnilo 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 a to jmenovitě: 
 
 
David Kubala 
Matyáš Rojík 
Stephanie Sarah Buryancová 
Jonáš Flégl 
Jolana  Fléglová 
Kateřina Tomková 
Emma Stonjeková 
Kristian Jánský 
Magdalena Sobotková 
Tereza Šafářová 
Marek Matyáš 
 
 
 
Děti, rodiče a ostatní příbuzné přivítal starosta Zdeněk Krafka a také děti z místní Základní a 
Mateřské školy, které se pro tuto příležitost naučily písničky a také několik básniček.  



 7 

Žhavé informace z Obecního úřadu 
 
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. 
 
Povinná revize komínů 
 
Od 1. ledna 2011 platí nové nařízení vlády týkající se revize komínů, která musí být 
provedena minimálně jednou ročně. 
Nové nařízení platí nejen pro domácnosti v rodinných a bytových domech ale i pro chatové 
objekty a chalupy. Kontrole se nevyhnou komíny od kotlů a karem na plyn. Kontrola se však 
nevztahuje na nepoužívané komíny. 
Zatímco ještě vloni stačilo, aby kominík po čištění komína vydal stvrzenku, nyní musí vyplnit 
zprávu o kontrole. Revizní zpráva obsahuje mj. jméno a příjmení kominíka i majitele objektu, 
dále popsané nedostatky zjištěné a odstraněné na místě, i nedostatky, jejichž odstranění bylo 
dočasně odloženo. Nesmí chybět ani popis specifik čištěné spalinové cesty. 
Pokud kvůli nevyčištěnému nebo zanedbanému komínu vznikne v budově požár a hasiči na 
tuto skutečnost přijdou, vystavujeme se pokutě až 25 000 Kč. To platí i pro případ, že 
potvrzení o kontrole je prošlé (k revizi komína nedošlo do 12 měsíců od kontroly předešlé). 
 
Termín čištění a kontrol komínů v Pohoří je stanoven na dny 10. a 11. listopadu 2011 a 
provádět je bude pan Jaroslav Meloun z Mělčan. Zájemci o tuto službu se mohou hlásit na 
obecním úřadě.  
 
Cena: 
 
 
 

 
 
 
Koláčové klání 

 
Dne 5. listopadu 2011 proběhne v obci již 4. 
ročník tradičního Koláčového klání. Stejně 
jako v minulém roce bude i letos tuto soutěž 
domácích lahůdek uvádět známý moderátor 
a kulinářský odborník Václav Malovický. 
Tímto zveme všechny příznivce domácího 
pečení, aby přijeli představit své rodinné 
recepty a podělili se o ně s ostatními. 
Soutěžit se bude opět ve třech kategoriích – 
sladké, slané a koláče. Nad výběrem těch 
nejlepších bude, jako každoročně, zasedat 
několikačlenná porota a vítězové 
jednotlivých kategorií budou náležitě 

oceněni. Přesto doufáme, že největší odměnou pro všechny zúčastněné bude pohled na plné 
stoly nadýchaných a voňavých cukrářských výtvorů a jejich následná konzumace. 

Čištění a revize jednoho komínu 500 Kč
Samotná revize jednoho komínu bez čištění 500 Kč
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Obecní rozhlas 
 
V měsíci dubnu a následně v měsíci červenci proběhla údržba a oprava rozhlasu. Celkem byly 
vyměněny 4 reproduktory a na ostatních byla provedena běžná údržba a čištění. Oprava stála 
celkem 18 900 Kč.V současné době obec plánuje celkovou obnovu rozhlasového zařízení v 
návaznosti na možnost získání dotace z Operačního programu Životního prostředí.  
 
Upomínkové předměty 
 
Upozorňujeme občany na možnost zakoupení propagačních materiálů obce Pohoří na 
Obecním úřadě. Konkrétně se jedná o: 
 

 almanach – 50 Kč 
 kalendář – 50 Kč 
 DVD – 100 Kč 
 pohledy 4 druhy – 3 Kč/ks 

 
Dále je možné zakoupit památeční zvonek – repliku nového zvonu za cenu 500 Kč. 
 
 
Zvon na kostele sv. Jana Křtitele  

 
Všichni jste již jistě zaznamenali, že od slavnostní poutní mše konané dne 26. června 2011 
nám každý den oznamuje čas nový bronzový zvon pořízený k výročí oslav naší obce. V 
souvislosti s jeho nákupem byla uspořádána sbírka a 
tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří do této 
sbírky přispěli ať už menším či větším obnosem. 
Celková pořizovací cena nového zvonu činila 105 120 
Kč a občané prostřednictvím sbírky přispěli částkou 
32 400 Kč. Poděkování za finanční dary patří zvláště: 
 
panu Josefu Navrátilovi (Česká Skalice) - 5 000 Kč 
manželům Mervartovým, č. p. 30 - 5 000 Kč 
paní Lidmile Kupkové - 2 000 Kč 
panu Antonínu Kupkovi - 1 000 Kč 
panu Zdeňku Francovi -    500 Kč 
paní Jaroslavě Hladíkové -    500 Kč 
manželům Krafkovým - 5 000 Kč 
firmě VOR, s. r. o.  - 5 000 Kč 
výtěžek sbírky z kostela  - 8 400 Kč 
 
Všem dárcům, i těm anonymním, ještě jednou velice 
děkujeme. 
 
 
Podzimní divadla 
 
Pro zpříjemnění chladných a deštivých podzimních dnů pro vás připravujeme, jako 
každoročně, několik divadelních představení v sále místního pohostinství. Přesný program 
bude včas zveřejněn a pozvánky na tato představení najdete ve svých poštovních schránkách.  
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Czech Point  
 
Připomínáme občanům, že na obecním úřadě bylo v 
předloňském roce zřízeno kontaktní centrum Czech Point, jehož 
prostřednictvím mohou lze získat výpis z katastru nemovitostí, 
výpis z rejstříků trestů,  výpis z obchodního rejstříku, výpis z 
bodového hodnocení řidiče,  výpis z insolventního rejstříku nebo 
výpis z živnostenského rejstříku. Dále je možné na obecním 
úřadě úředně ověřit podpis či listinu.   
 
Obecní zpravodaj 
 
Rychnovský deník ve spolupráci s knihovnou u Mokřinky v Mokrém a OS Abakus vyhlásili 
letos opět soutěž o nejlepší zpravodaj rychnovského regionu. Do soutěže se mohla přihlásit 
jakákoliv obec či město okresu Rychnova nad Kněžnou. Tuto příležitost jsme spolu s dalšími 
42 obcemi využili i my a zaslali jsme 2 kusy květnového vydání Listů obce Pohoří. Dne 20. 
září 2011 převzal starosta obce Zdeněk Krafka cenu za 1. místo v kategorii obec – hlasování 
na webu Rychnovského deníku. Více na www.obecmokre.cz/knihova. 
 

 
Jak se máme ve školce a ve škole? 

 
Sejdeme se s novými kamarády 

 
K 1. září 2011 bylo přijato 10 nových dětí, dvěma žádostem o přijetí nebylo vyhověno. 
Celkem je tedy zaspáno 28 dětí, což je maximální počet na jednu třídu MŠ. Tři nově přijaté 
děti jsou ve věku 5-6ti let. 
Čeká nás náročné období přizpůsobování se prostředí a kolektivnímu soužití. Děti se budou 
postupně seznamovat s pravidly soužití, které je nutno respektovat pro zajištění jejich 
bezpečnosti, spokojenosti a zdravého vývoje. Každoročně nám v tom pomáhají nejstarší děti, 
které mají rok před nástupem do 1. třídy ZŠ. V letošním roce jich bude 13.  
Při výchovně vzdělávací práci nám bude letos poprvé pomáhat asistent pedagoga. Do této 
funkce bude  od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011 přijata slečna Simona Jánská. Její další setrvání 
bude závislé na finančních prostředcích  od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.  
V nadcházejícím školním roce nás čeká další modernizace školní zahrady. Na základě revize 
musela být odstraněna dřevěná šestihranná průlezka a houpačka Gondola. Chtěli bychom 
zakoupit alespoň dvě pružinové houpačky. V dalších letech pak nový zahradní altánek, 
případně menší průlezku nebo kolotoč. V závěru školního roku nás čeká vymalování celé 
budovy a zároveň chceme zakoupit nový koberec do ložnice. 
Věříme, že adaptace nových dětí proběhne bez větších potíží. Spoléháme na spolupráci 
rodičů, kteří budou ve svých požadavcích vůči dětem důslední a budou respektovat školní řád. 
My se budeme snažit pro jejich děti vytvořit klidné a radostné prostředí, kde se děti budou 
cítit bezpečně a spokojeně. 
 
 

                                                     Za kolektiv MŠ ředitelka Žďárková Eliška 
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Zpátky do školních lavic 
 
Vážení rodiče našich žáků i ostatní obyvatelé obce Pohoří, 
 
opět je tu září a s ním i začátek nového školního roku. Do školních lavic usedli čerství 
prvňáčci i ostřílenější školáci a začal každodenní kolotoč usilovné a mravenčí práce vedoucí 
k získání nových vědomostí, dovedností, návyků a kompetencí každého žáka. 
Než se však ve svém příspěvku dostanu k tomu, co nás s dětmi na podzim ve škole čeká, 
dovolte mi netradiční zamyšlení. V letošním roce nám do 6. ročníku postoupilo 6 žáků, 
bohužel však k 1. září odešli i další dva žáci, kteří mohli do naší školy ještě několik let chodit. 
Současná legislativa umožňuje rodičům zvolit si libovolnou školu, ve které bude jejich dítě 
plnit povinnou školní docházku, dítě tak nemusí chodit do školy v místě trvalého bydliště. 
Nastává tak trochu „boj o žáky“, protože jediným měřítkem státu, podle kterého přiděluje 
finanční prostředky školám, je právě jen počet žáků. 
Školy na vesnicích se tak dostávají do velmi obtížných situací a stejně jako naše škola se 
stávají školami podlimitními. V tom okamžiku vstupuje do hry o existenci školy zřizovatel, 
v našem případě tedy obec Pohoří. Pokud školu v obci chce udržet, musí jí finančně  pomáhat. 
(Obec Pohoří pomáhá nejen naší škole, ale i rodičům našich žáků. Finanční částky, které od 
rodičů během roku vybíráme například na výtvarné potřeby, pracovní sešity, obyčejné sešity 
či na plavecký výcvik jsou několikrát nižší než v městských školách právě proto, že obec 
žákům prostřednictvím našeho rozpočtu „přidá“.) 
Navíc platí pravidlo, že za každého žáka, který se vzdělává jinde než v místě trvalého 
bydliště, hradí obec poměrnou část nákladů té obci, kam žák do školy dojíždí. Z toho jasně 
vyplývá, že situace, ve které nám odcházejí žáci dříve než po ukončení 5. ročníku nebo k nám 
do školy ani nenastoupí, by mohla být do budoucna pro celou školu omezující (vedlo by ke 
sloučení více ročníků do jedné třídy), v horším případě likvidační. 
První škola v obci Pohoří byla podle kroniky obce zřízena již v roce 1792. Vzdělávání 
nejmladších žáků má tedy v Pohoří obrovskou tradici. Škola v místě bydliště dítěte mladšího 
školního věku je vždy pro dítě výhodou a stejně tak i nízký počet žáků, který ve třídách 
máme. Ano, jsme školou málotřídní, vyučujeme tedy ve spojených ročnících, ale mohu Vás 
ujistit, že na kvalitě vzdělání se tento fakt nijak neodráží. Sleduji prospěch našich absolventů 
v 6. ročníku a u většiny z nich zůstává prospěch nezměněn, někdy se i o něco zlepší, což je 
podle mého názoru dokladem toho, že jsou na nároky druhého stupně ZŠ ve městě kvalitně 
připraveni. I v přijímání žáků ke studiu na víceletém gymnáziu máme v posledních letech 
100% úspěšnost, od roku 2006 byli všichni naši žáci, kteří se o studium ucházeli, přijati.  
V loňském roce jsme se zapojili do operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, zkráceně  peníze EU školám, který nám pomůže školu dovybavit 
nejmodernějšími prostředky pro výuku tak, aby ani v této oblasti nebyly naše děti „pozadu“ 
za dětmi městskými. Kdo jste se byli v naší škole podívat při oslavách obce na konci června, 
víte, o čem je řeč. 
Pravdou zůstává, že problémy se mohou objevit vždy a všude. Vždyť prý právě překonávání 
problémů nás posunuje k vyšším cílům. Vážení rodiče, pokud máte pocit, že je něco ve škole 
špatně, prosím, přijďte a pokusme se to společně řešit. Když o Vašich problémech, pocitech či 
názorech nevíme, nemůžeme se jimi zabývat. 
Dost však již úvah na toto téma. Začal nám nový školní rok 2011/2012. I letos nás vedle 
pracovního nasazení v lavicích čeká i řada akcí mimo školu, které však k rozvoji žáků 
přispívají nemalou měrou. Z nejbližších mohu jmenovat již zmiňovaný plavecký výcvik, 
kterého se naši žáci účastní každoročně v Plavecké škole v Dobrušce. Na podzim plánujeme 
poznávací vlastivědný výlet do Prahy pro žáky 4. a 5. r. a podobný poznávací výlet do Hradce 
Králové pro žáky 5. r. Pro všechny naše žáky chystáme i tradiční podzimní výlet a jak čas 
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poběží, budeme se připravovat na Zpívaní pod vánočním stromem s příchodem adventu a na 
vánoční výstavu s besídkou v předvánočním čase. 
Přeji Vám i nám ve škole klidný školní rok. 

 
      Mgr. Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ 

 
Zastupitelstvo…  
 
3. usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Pohoří dne 10. února 2011 
 
Obecní zastupitelstvo v Pohoří 
a) schvaluje: 
3/1 a) program jednání, členy návrhové komise 
      b) ověřovatele zápisu 
3/2 Úpravy rozpočtu provedené ve formě rozpočtových opatření č. 43 – 69 dle přílohy Opis  
      rozpočtových opatření 
3/3 Vstup obce do zájmového sdružení Euroregion GLACENSIS a stanovy tohoto zájmového  
     sdružení 
3/4 a) nákup pozemků parc. č. 297, 298, 294/1 za celkovou cenu 366 450 Kč 
      b) nákup pozemků parc. č. 360/3 a 322/32 za stanovenou částku 8 000 Kč 
3/5 Pořízení herních prvků, jejich umístění na pozemku MŠ a v prostoru před vchodem ZŠ a  
     dále podání žádosti o dotaci na tyto herní prvky 
3/6 Zřízení pracovní skupiny, jmenovitě pan Frančiak a pan Krejčík na přípravu jednacího  
      řádu 
b) bere na vědomí: 
3/7 Body a) – g) 
 
4. usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Pohoří dne 12. května 2011 
 
Obecní zastupitelstvo v Pohoří 
a) schvaluje: 
4/1 a) program jednání, členy návrhové komise 
      b) ověřovatele zápisu 
4/2 Úpravy rozpočtu provedené ve formě rozpočtových opatření č. 1 – 18 dle přílohy Opis  
      rozpočtových opatření 
4/3 Závěrečný účet obce Pohoří za rok 2010 a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok  
      2010 vypracovanou kontrolory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Celoroční  
      hospodaření obce bylo schváleno s výhradou 
4/4 Opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze Zprávy o výsledku  
      přezkoumání hospodaření obce Pohoří spočívající v tom, že členům zastupitelstva nebyla  
      krácena měsíční odměna v návaznosti na délku skutečného výkonu funkce 
4/5 Nový jednací řád s tím, že na straně č. 3 tohoto jednacího řádu bude uvedeno místo 

„město“ „obec“ 
4/6 Záměr směny pozemků parc. č. 953/2 a 943/1 o cca stejné výměře 
4/7 Nákup pozemků od paní Šrámkové parc. ř. 295 a 296 o celkové výměře 365 m2 za cenu 

150 Kč/m2. Celkově se tedy jedná o částku 54 750 Kč. 
4/8 Uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu  části přenesené působnosti 

obce od Města Dobrušky 
4/9 Delegování pana Krafky na valnou hromadu společnosti VAK, a. s., která se koná dne  
      1. 6. 2011 
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4/10 a)uzavírání břemenných smluv a povolování staveb Radou Obce Pohoří 
        d) osvětlení přechodů v maximální výši 85 000 Kč a pověřuje dalším jednáním Radu    
            Obce Pohoří 
        e) nákup nové plachty na PKS ve výši cca 60 000 Kč 
        f) pořízení zametacího stroje prostřednictvím firmy CTS Praha 
        h) Zastupitelstvo schváluje záměr směny nebo prodeje pozemků parc. č. 773/9 a 773/15   
            – Mišákovi 
        i) delegáta do Školské rady místní ZŠ pana Ing. Krejčíka 
b) bere na vědomí 
4/10 b) informace ohledně oslav 
        c) informace o stavu, rozpočtu a možných variantách odvodnění komunikace u   
            rodinného domu Světlíkových č. p. 228 a následnou pracovní schůzku 
        g) přistoupení naší obce do sdružení Euroregionu Glacensis 
 
5. usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Pohoří dne 9. června 2011 
 
Obecní zastupitelstvo v Pohoří 
a) schvaluje: 
5/1 a) program jednání, členy návrhové komise 
      b) ověřovatele zápisu 
5/2 Záměr realizace projektu „Společně pod širým nebem“ z Oper. programu Přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013. Zastupitelstvo dále schvaluje Dohodu o spolupráci na 
projektu realizovaného z prostředků Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-
PR 2007-2013 mezi Obcí Pohoří a Městem Radków. Zastupitelstvo schvaluje 
spolufinancování projektu „Společně pod širým nebem“ ve výši 7 000 EUR z rozpočtu 
Obce Pohoří na roky 2012 – 2013. 

b) bere na vědomí: 
5/3 Informaci o kontejnerech na tříděný odpad. 
 
6. usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Pohoří dne 30. června 2011 
 
Obecní zastupitelstvo v Pohoří 
a) schvaluje: 
6/1 a) program jednání, členy návrhové komise 
      b) ověřovatele zápisu 
6/2 Dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje a uzavření smlouvy o tuto   
      dotaci k Královéhradeckým krajem 
6/3 a) uzavření smlouvy s městem Nové Město nad Metují a pověřuje ho realizací nového  
      výběrového řízení za dodavatele elektrické energie 
b) bere na vědomí: 
6/3 b) zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž“ 
 
 
 

 
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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