LISTY OBCE POHOŘÍ
Občasník informující o životě a dění v obci

duben, č. 1/2012

Střípky historie Pohoří
1878
10. března 1878 byl ustaven Sbor dobrovolných hasičů v naší obci, který měl 84 členů,
činných bylo 67 členů a 17 přispívajících, z nichž byly dvě ženy. Stalo se tak za starostování
Jana Voborníka. Jmenný seznam je zachován v originále a je zajímavé, že některé
vlastnoruční podpisy jsou psány kurentem. Prvním velitelem byl Jan Dvořák (čp. 44), jeho
náměstkem Václav Šolc a výborem Václav Dvořák (čp. 45).

znak SDH v Pohoří
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V roce 1878 získali hasiči 1. stříkačku na ruční pohon a koňský potah.

jedna z prvních stříkaček (rok 1878)

1926 - 1929

zatopený domek (rok 1926)
Jelikož obec leží v nížině, trpívala často povodněmi. Nyní věnuji pár řádků větším povodním.
Historicky první zaznamenanou povodeň, jakou kdy obec zažila, prožila v roce 1798, kdy
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voda zaplavila téměř všechna stavení. Další větší povodeň se konala ze 14. na 15. června
1926. Voda vnikla do 40 stavení, někde tak vysoko, že se někteří lidé museli odstěhovat na
půdu i s drobnými domácími zvířaty, pokud jej zachránili. U Herciků (dnes Postler čp. 104)
proudila voda okny.

povodeň u Škodů (čp. 61) (rok 1926)
Po těchto povodních, kdy voda ničila úrodu na polích, odnášela seno z luk, znehodnocovala
pozemky a ohrožovala zdraví, rozhodli se občané regulovat vodní toky a na severozápadní
straně katastru postavit hráze, které by další přívaly vody zadržely. Rozhodnutím valné
hromady družstva pro odvodnění pozemků r. 1929 za předsednictví p. Jaroslava Šolce,
rolníka, bylo v krátké době přikročeno ke stavbě, na které se pracovalo 2 roky. Stavba byla
zadána firmě Khamel a Novák v Hradci Králové pod dohledem vrchní stavební správy
technického oddělení při OÚ v Hradci Králové. Nejdříve byla zřízena ochranná hráz, některé
nové odpady, potom regulovány všechny toky. Drenáž byla provedena pouze na 27 ha v
zelnicích. Zabralo se celkem 420 ha půdy se 160 členy.
Tato stavba si vyžádala náklady ve výši téměř 3 000 000 Kčs, z čehož členové zaplatili Kčs
1 300 000, ostatní bylo na státní subvenci.
Úpravou vodního toku po obci, zřízením 6 hospodářských nádrží, vynikla obec nejen pěkným
vzhledem, ale zlepšila se i po stránce zdravotní.

Slovo radního…
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozdravil v prvním letošním vydání našich listů a i když opožděně Vám
popřál hodně zdraví v tomto roce.
Chci Vás v krátkosti informovat o tom, co nás čeká v tomto roce.
V areále ( i když zatím vypadá dost zpustošeně) uspořádáme několik kulturních akcí, na které
Vás tímto srdečně zvu a věřím, že si jistě vyberete všichni. A také doufám, že se nám vydaří
alespoň tak jako loňské oslavy a všichni si je společně užijeme.
Cílem mým a celého zastupitelstva obce je upřímná snaha o zlepšení podmínek v Pohoří. Tato
snaha se zatím projevuje spíše v drobnostech, neboť v dnešní době je vše limitováno penězi.
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Za úspěch považuji hlavně získání dotací na výměnu oken ve škole, která by měla proběhnout
o letních prázdninách.
Samozřejmě stále platí, že naší prioritou je rekonstrukce „hasičárny“ a celého středu obce. A
dále vybudování sportovní areálu s umělým povrchem za tělocvičnou, který by sloužil pro
žáky školy, ale i pro volnočasové aktivity nejen mládeže.
Jiří Oubrecht, radní obce

Stalo se v obci…
Masopustní rej
V úterý 21. února 2012 vyrazily do ulic, v
rámci masopustního reje, děti z pohořské
základní školy. K vidění byla spousta krásných
barevných masek, nechyběl samozřejmě
medvěd, který podle tradice přináší sílu, a
pozadu nezůstaly ani paní učitelky se svými
pestrými kostýmy klaunů. Ten, kdo chtěl
maškary uvítat, pohostit a přitom si
poslechnout veselé písničky a básničky, uvázal
na plot barevnou mašli. Děti obešly za
veselého dovádění celou vesnici a s výslužkou
sladkých odměn došly na parkoviště u základní
školy, kde se k nim připojily roztomilé masky dětiček z mateřské školy. Společně předvedly
rodičům a prarodičům, kteří se sešli v hojném počtu, pásmo masopustních písniček, říkadel a
tanečků. Dospělí odměnili mrňousky velkým potleskem.
Tímto bychom také rádi poděkovali našim učitelkám z MŠ i ZŠ, které tuto veselou akci
každoročně organizují.
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Lyžování
Obec Pohoří ve spolupráci se SKIKLUBEM
Dobruška připravila pro své občany zdarma
rodinné lyžování na sjezdovce v Deštném v
Orlických horách. V neděli v pravé poledne se
na parkovišti před místním pohostinstvím sešli
lyžaři, kteří naplnily téměř celý objednaný
autobus. Počasí jim přálo a tak mohli
sportuchtiví občané vyrazit směrem Orlické
hory. Po dni plném zimních radovánek na
mírném svahu na sjezdovce pod Šerlichem se
lyžaři vraceli do svých domovů sice unavení, ale
s pocitem příjemně stráveného odpoledne.
Všichni si tento zimní výlet náležitě užili a Obec Pohoří může jen přislíbit, že podobné akce
se budou opakovat i v příštím roce.

Kácení stromů
V průběhu února došlo ke kácení vybraných
vzrostlých stromů v Přírodním areálu Pohoří.
Obec k tomuto kroku přistoupila na základě
odborného dendrologického posudku, který
zmapoval zdravotní stav jednotlivých dřevin
v PKS. Posudek prokázal, že více než 90%
stávajících vzrostlých stromů je hodnoceno
známkou 4-5, což avizuje nevyhovující až
nebezpečný stav. Stromy, které navenek
působily jako vitální a zdravé, byly uvnitř
rozpraskané a napadené hnilobou. Vlivem
počasí, napadaného sněhu a mrazu se každým
dalším dnem stávaly více nebezpečnými,
neboť se do jejich výdutí dostal sníh a postupným táním a opětovným mrznutím se trhaly
jejich kmeny.
Po uklizení a rozřezání pokácených stromů, dojde k výsadbě nových stromů tak, aby areál
mohl opět sloužit svému účelu a svou novou podobou důstojně reprezentoval vzhled naší
obce.
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Informace Obecního úřadu…
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.
Vše, co vás zajímá o vodě z kohoutku
Odkud se bere pitná voda?
Zdrojem pitné vody, kterou dodávají vodárenské společnosti, jsou zhruba z poloviny zdroje
podzemní a z poloviny povrchové. Povrchová voda se v naprosté většině případů odebírá z
chráněných vodárenských nádrží nebo horních toků řek, které nejsou znečištěné odpadními
vodami. Okolo těchto jasně určených zdrojů jsou vyhlášena ochranná pásma a pro
hospodaření a veškerou činnost jsou v nich uplatňována přísná pravidla.
Jak je to s obsahem léčiv a hormonů ve vodě z kohoutku?
Pokud jde o riziko zbytků hormonů a léčiv v pitné vodě, v současnosti není právními předpisy
stanovená žádná povinnost sledovat tyto látky u žádné skupiny vod, ať již balené, nebo z
vodovodu.
Podle čeho se účtuje vodné a stočné, pokud není nainstalován vodoměr?
V případě, že spotřeba vody není měřena vodoměrem, tak se stanovuje vodné a stočné na
základně ročních směrných čísel spotřeby vody, která jsou součástí prováděcího právního
předpisu vyhlášky č. 428 (příloha č. 12) k zákonu č. 274/2001 Sb. Výše platby závisí
především na počtu osob a vybavenosti domácnosti.
Proč je voda z vodovodu chlorovaná?
Chlór zabraňuje množení zárodků bakterií ve vodovodních sítích. Působí jako potravní
konzervační prostředek a zaručuje uchování kvality vody dodávané spotřebitelům z hlediska
zdravotní nezávadnosti. Někdy může dojít k sekundární kontaminaci i v průběhu distribuce
vody, proto se pitná voda dochlorovává ve vodojemech a vodovodní síti. Dávka chlóru pro
dezinfekci pitné vody je velmi nízká.

Zastupitelstvo…
7. usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Pohoří dne 22. září 2011
Obecní zastupitelstvo v Pohoří
a) schvaluje
7/1 a) program jednání, členy návrhové komise
b) ověřovatele zápisu
7/2 Úpravy rozpočtu provedené ve formě rozpočtových opatření č. 19 – 35 dle přílohy Opis
rozpočtových opatření
7/3 Účetní směrnice
7/4 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2/92 o výměře cca 1 m2 za prodejní cenu 150 Kč/m2
a pověřuje starostu zveřejněním záměru na úřední desce
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7/5 Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 74, 72/1, 72/2, 12/12 o výměře cca 73,1 m2 za
prodejní cenu 150 Kč/m2 a pověřuje starostu zveřejněním záměru na úřední desce
7/6 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 367 o výměře cca 49 m2 za prodejní cenu
150 Kč/m2 a pověřuje starostu zveřejněním záměru na úřední desce
7/7 Prodej části pozemku parc. č. 773/15 o celkové výměře 333m2. V první etapě bude prodán
část pozemku parc. č. 773/15 o výměře 122 m2 a zbytek – 211 m2 – bude prodán, až bude
známo přesné usazení plánované komunikace na tomto pozemku. manželům Mišákovým
za cenu Kč 18 300,-- + veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti s tím, že před
podpisem smlouvy bude uzavřena s manželi Mišákovými Smlouva o smlouvě budoucí
týkající se následného odkupu části pozemku ve vlastnictví manželů Mišákových - parc. č.
773/9 přibližně o stejné výměře
7/9 Nákup částí pozemků parc. č. 773/, 761/2 a 742 o celkové výměře 3 965 m2 za celkovou
částku Kč 519 750,-- od Zemědělského družstva v Dobrušce
7/10 Opravu komunikace u rodinného domu Světlíkových v částce cca Kč 84 000,-- firmou
pana Štěpánka z Opočna
b) bere na vědomí:
7/8 Výše uvedené informace a otázkou řešení odpadu se bude zabývat příští zastupitelstvo
7/10 Vyúčtování nákladů spojených s výročím obce
8. usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Pohoří dne 20. října 2011
Obecní zastupitelstvo v Pohoří
a) schvaluje
8/1 a) program jednání, členy návrhové komise
b) ověřovatele zápisu
8/2 Úpravy rozpočtu provedené ve formě rozpočtových opatření č. 36 – 38 dle přílohy Opis
rozpočtových opatření
8/3 Prodej pozemku parc. č. 2/92 o výměře 1 m2 panu Novotnému za celkovou cenu Kč 150,- + veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti
8/4 Odložení prodeje pozemků parc. č. 74, 72/1, 72/2, 12/12 o výměře 74 m2 na příští
zasedání Zastupitelstva obce
8/5 Prodej pozemku parc. č. 367/5 o výměře 37 m2 sourozencům Světlíkovým za celkovou
cenu Kč 5 550,-- + veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti
8/6 Nákup pozemků parc. č. 742/2, 767/3, 773/21 o celkové výměře 3 970 m2 za celkovou
částku Kč 520 200,-- + veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti
8/7 a) systém výběru poplatku za svoz komunálního odpadu od občanů vyhláškou dle zákona
o místních poplatcích s četností svozu 1x za dva týdny
b) bere na vědomí
8/7 b) informace o partnerství s polským městem Pilawa Gorna a „měkký projekt“, který bude
probíhat v letech 2012 – 2013
c) poskytnutí dotace na výměnu oken v ZŠ z MAS Pohoda venkova
9. usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Pohoří dne 15. prosince 2011
Obecní zastupitelstvo v Pohoří
a) schvaluje
9/1 a) program jednání, členy návrhové komise
b) ověřovatele zápisu
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9/3 Úpravy rozpočtu provedené ve formě rozpočtových opatření č. 39 – 42 dle přílohy Opis
rozpočtových opatření
9/4 Rozpočet na rok 2012, který je přílohou tohoto zápisu
9/5 Rozpočtový výhled na roky 2013, 2014, 2015, který je přílohou tohoto zápisu
9/6 Podání Žádosti o poskytnutí finanční podpory z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje a pověřují starostu podáním této žádosti
9/7 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s
platností od 1. ledna 2012
9/8 Smlouvu o budoucí smlouvě směnné, která řeší směnu dvou částí pozemku parc. č.
773/15 (první o výměře cca 54 m2, a druhou část o výměře cca 157 m2) v majetku obce a
části pozemku parc. č. 773/9 o výměře 333 m2 ve vlastnictví Ing. Ladislavy a Ing. Václava
Mišákových
9/9 a) prodej pozemku parc. č. 74/2 o výměře 4 m2 a parc. č. 72/2 o výměře 69 m2 paní
Hlaváčkové za celkovou cenu Kč 10 950,-- + veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti
b) nákup sekacího zařízení značky G23HD Kubota za cenu cca Kč 360 000,-- včetně DPH
b) bere na vědomí
9/2 Složení slibu pana Pavla Bednáře
9/9 c) nabídku zakoupení a následného umístění herních prvků pro děti a pověřuje starostu
doplněním informací
10. usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Pohoří dne 23. února 2011
Obecní zastupitelstvo v Pohoří
a) schvaluje
10/1 a) program jednání, členy návrhové komise
b) ověřovatele zápisu
10/2 Úpravy rozpočtu provedené ve formě rozpočtových opatření č. 43 – 46 dle přílohy Opis
rozpočtových opatření
10/4 Vyhlášku o poplatku ze vstupného v předloženém znění
10/5 Pokud nebude vyjednána jiná dotace, která by nahradila pokrácené investiční podíly, tak
obec není, vzhledem ke svým možnostem, schopna tento projekt financovat a pozastaví
jako vedoucí partner celý projet
10/6 Tento mikroprojekt „ Podpora rozvoje česko-polských sportovních, kulturních a
vzdělávacích aktivit“ a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy
10/7 b) financování studie na PKS
b) bere na vědomí
10/3 Informace a pověřuje starostu, pana Ing. Krejčíka a pana Sobotku projednáním
předložené vyhlášky na osobním jednání s pracovníkem Odboru kontroly a dozoru
Ministerstva vnitra
10/7 a) pozvánku do Radkówa

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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