LISTY OBCE POHOŘÍ
Občasník o životě a dění v obci

č. 2 / 2013

Vážení občané,
Rok 2013 se pomalu blíží ke svému konci a toto období nás vybízí k tomu,
abychom se zamysleli nad tím, co se nám podařilo či naopak. Tento rok byl
pro obecní úřad rokem stabilizace personálních sil. V letošním roce skončil
dlouholetý projekt spolupráce s městem Dobruškou a polským městem
Pilawou Gornou. Na tomto projektu jsme si ověřili, že spolupráce přinesla
nejen hmotný užitek pro naši obec, ale i spoustu nových přátelství.
Dalším důležitým aktem bylo, po značných turbulencích, vypořádání
majetku obce kabin na hřišti TJ Pohoří, které byly převedeny do vlastnictví
TJ Pohoří. Budeme věřit tomu, že tento krok byl správný a činnost TJ
Pohoří se bude nadále rozvíjet.
Dlouho očekávanou akcí bylo zahájení stavby budovy čp. 117, která jako
poslední objekt v majetku naší obce moc pěkně nevypadala. Pokud vše
půjde, jak je naplánováno, tak by v tuto dobu příštího roku mohla tato
stavba již sloužit nejen zázemí OÚ, ale i našim dobrovolným hasičům.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál hezké prožití Vánočních svátků.

Příjemné a
klidné
prožití
svátků
přeje
Obecní úřad
Pohoří

Váš starosta

Upozornění pro občany
Obec Pohoří bude jako každým rokem zajišťovat zimní údržbu obecních
komunikací. S ohledem na komplikace, které mohou způsobit dopravní
prostředky parkující na našich místních komunikacích, bychom rádi
upozornili, že ani jedna obecní komunikace v naší obci nesplňuje zákonné
parametry umožňující parkování.
Každý vůz zaparkovaný na komunikacích v obci tak porušuje dopravní
předpisy a toto porušení zákona může být i okamžitě sankcionováno státní
policií či Městskou policií Dobruška. Rádi bychom Vás v předstihu
upozornili, že obzvláště v zimním období bude z důvodů zimní údržby
vyžadováno dodržování ZÁKAZU PARKOVÁNÍ na všech obecních
komunikacích v obci.
Pokud jste na místních komunikacích dočasně parkovali, zajistěte si prosím
bez odkladu parkování v rámci vlastního pozemku – například na dvoře,
garáži či v rámci vlastního chráněného vjezdu.
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Bourání hasičské zbrojnice a stavba nové budovy č.p. 117
Na začátku letošního roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby čp. 117. Administraci
soutěže nám provedla RDA z Rychnova nad Kněžnou. Předmětem této zakázky byla výstavba objektu
od základových pásů. Před předáním staveniště byla provedena demolice původního objektu, na
které se podíleli jak hasiči, tak firmy z obce a blízkého okolí.

První nacenění této demolice bylo v částce 170.000,- Kč. Po vyčlenění specifikace prací byla
vysoutěžena demolice za 123.264,- Kč firmou pana Rouska. Střešní krytinu rozebrala jednotka SDH
Pohoří za smluvní odměnu 20.000,- Kč s tím, že původní krytinu může ještě prodat. Staré trámy
z původní stavby byly odkoupeny za 10.000,- Kč. Celkem za demolici původního objektu obec
zaplatila částku 133.264,- Kč, což byla zajímavá úspora a ještě si hasiči přivydělali korunky do
spolkové pokladny. Projektovou dokumentaci na celé dílo vypracovala projekční kancelář STEBAU,
s.r.o. z Hradce Králové.








Předpokládané zahájení stavby: červen / červenec 2013
Ukončení 1. etapy 2013 : do 15. prosince 2013
Zahájení 1. etapy 2014: 15. duben 2014
Ukončení 1. etapy 2014: 31. srpna 2014
Limitní termín dokončení stavby: 30. září 2014
Předání a převzetí díla bez vad a nedostatků: 30. října 2014
Termín odstranění zařízení staveniště: 30. října 2014

Dle výběrového řízení byla vybraná stavební firma STATING s.r.o., Na Spravedlnosti 1306, Kostelec
nad Orlicí.
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Česko-polský příhraniční projekt skončil úspěchem
Mikroprojekt pod názvem „Podpora rozvoje česko – polských sportovních kulturních a vzdělávacích
aktivit“, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního
rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu Transhraniční
Spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013, Překračujeme hranice. Na tomto
společném projektu se podílely město Dobruška, Obec Pohoří a polský partner Pilawa Górna.
Proběhlo několik společných akcí u nás i v Polsku. Byly to mezinárodní hasičská soutěž v Polsku, Dny
Pilawy Górne, Dobrušský pohár ve futsalu, Svatováclavské slavnosti – zde vystoupily hudební spolky
z Pilawy Górne. Proběhlo setkání českých a polských předškolních dětí – bylo to v září v Pilawě Górné
a pak v říjnu v Dobrušce. Následovaly hasičské soutěže v Pohoří, účast tanečních souborů dětí na
Pohořském střevíčku a poslední akce fotbalový turnaj v Pilawě Górne. Obě naše akce proběhly dobře
a byly vysoce hodnoceny.
Přátelské utkání ve fotbale se konalo 13. 7. 2013 v polském městě Pilawa Górna. V naší obci se
nepodařilo z řad sportovců sestavit hrací tým a tak naše barvy hájil pouze člen zastupitelstva pan
Bednář a pan Roman Mervart, ostatní členy týmu musela obec vypůjčit od města Dobrušky.

Celý projekt byl jako ostatně všechny dotační
záležitosti náročný - nesplnění některé z
předepsaných aktivit může mít za následek
zkrácení dotace na uskutečnění těchto setkání
a drobného materiálového dovybavení.
V rámci této spolupráce Obec Pohoří pořídila
40 kusů koncertních bezúdržbových lavic
v hodnotě 200.000 Kč a prvky pro SDH Pohoří
v hodnotě asi 50.000 Kč.
V současné době se plánuje prodloužení této přeshraniční spolupráce na další období. O výsledku
jednání Vás budeme informovat v dalším vydání našich listů.
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Vítání občánků
V letošním roce Obec Pohoří přivítala šest nových občánků. Byly to tyto děti:




Vorochta Matěj
Kubíčková Adriana
Hoffinger Richard





Šrámková Kristýna
Paťchová Malvína
Horák Michal

Slavnost se konala 3. června 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu, protože ve staré škole, kde
jsme děti zvyklí vítat, má zázemí naše jednotka SDH. Pro rodiče a prarodiče měly děti z mateřské
a základní školy připravené pásmo básniček a písniček pod vedením ředitelky MŠ paní Žďárkové
a ředitelky ZŠ Mgr. Bělohlávkové. Starosta obce Zdeněk Krafka předal rodičům nejen květinu a knížku,
kam rodiče budou zapisovat, jak jejich potomek roste, ale každému i finanční dar v hodnotě pět tisíc
korun.

Příspěvek na provoz Plavecké školy v Dobrušce
Jako každý rok se na obec obrátila ředitelka ZŠ Mgr. Bělohlávková se žádostí o příspěvek na provoz
Plavecké školy v Dobrušce. V letošním roce se plaveckého výcviku povinně účastní pouze žáci 3. a 4.
ročníků, kterým jmenovaný příspěvek hradí zřizovatel Obec Pohoří. Výše příspěvku na provoz je letos
440 Kč na žáka. V tomto roce povinně jezdí plavat 18 žáků. Žáci ostatních ročníků, kteří nemají
plavecký výcvik ze zákona povinný, ale přesto se ho účastní, mají platit za kurz již 700 Kč. Pro 19 dětí,
které nemají povinné plavání, obec přispěla 150 Kč na žáka, jednalo se o částku 2 850 Kč. Proto Rada
obce na svém zasedání 3. 9. 2013 schválila příspěvek na Plaveckou školu v Dobrušce v celkové částce
10 770 Kč.
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Zlatá cihla – soutěž Vesnice roku 2013 v programu obnovy venkova
Naše obec se přihlásila do soutěže Vesnice roku 2013. Hodnotitelská komise této soutěže navštívila
v Královéhradeckém kraji ve dnech 17. 6. - 25. 6. 2013 celkem 31 obcí. Na každou obec měla
vyhrazený čas v rozsahu 90 minut. V této době starosta obce Zdeněk Krafka prezentoval naši obec ve
všech oblastech života. Závěrečné vyhodnocení proběhlo dne 25. 6. 2013.
Na základě tohoto hodnocení udělila porota ocenění naší obci „ ZLATÉ CIHLY“ za rok 2013
v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje v roce 2013 – kategorie B – obnova, či
rekonstrukce staveb venkovské zástavby. Dne 24. 8. 2013 starosta převzal ve vítězné obci Holovousy
toto významné ocenění, které zhodnocuje 15ti-leté úsilí naší samosprávy o obnovu naší obce po
zničujících povodních z roku 1998.

Druhý kontejner na boty, hračky, bytový textil a oděvy
Vážení spoluobčané,
máte možnost ve svých domácnostech vytřídit a kdykoli zdarma vyhodit starý textil, bytový textil –
záclony, závěsy, povlečení, ubrusy, dále obuv, kabelky, tašky, batohy a také veškeré hračky (plyšové,
ale i dřevěné, plastové a elektronické). Textilie se do tohoto kontejneru vkládají čisté a v zavázaných
igelitových taškách nebo pytlích, boty nejlépe svázané po párech.
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Kontejner Revenge je bílé barvy, objem cca 2250 litrů. Naleznete ho na stejném místě jako ostatní
kontejnery na textil, sklo a plasty za obchodem v Pohoří. Vhozový otvor je řešen tak, že z něj nelze nic
vytáhnout zpět. Kontejnery rozmísťuje akciová společnost Revenge, která odpadní textilie dále sváží
jednou měsíčně do třídícího závodu v Boskovicích na Blanensku.
Co se s odpadem děje dál?
V třídícím závodě v Boskovicích zaměstnanci firmy Revenge obsah kontejnerů roztřídí. Společnost
zpracuje 400 až 500 tun šatstva a bot měsíčně. Z této hromady se podaří 50% oblečení zachránit,
putuje většinou do secondhandů v České republice i v zahraničí. Dalších 35% se zpracuje pro
průmyslové využití – zejména pro automobilový a strojírenský průmysl. Zbylých 15% představuje
odpad, který se vozí do spalovny v Brně.
Obec Pohoří doufá, že tento kontejner občané využijí.

Stabilizace počtu dětí ZŠ Pohoří
Na 13. veřejném zasedání ZO 21. června 2013 starosta obce přednesl návrh Rady na stabilizaci počtu
dětí v ZŠ Pohoří. Všichni zastupitelé se shodli na tom, že je pro naši obec důležité, aby chodilo do
Základní školy v Pohoří co nejvíce dětí z naší obce i okolí.
Proto zastupitelé Obce Pohoří schválili poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč pro žáky
5. ročníku, kteří ukončili k 30. 6. 2013 ZŠ v Pohoří. Tím by se mělo zajistit, aby každý žák, který
nastoupí do první třídy, ukončil školní docházku v 5. ročníku v ZŠ Pohoří.

6

Listy obce Pohoří
Kulturní akce konané v Pohoří
Obec Pohoří v sobotu 29. června 2013 pořádala představení Divadelního souboru F. A. Šuberta
z Dobrušky Strašidlo Cantervilské. Divadlo se konalo v Přírodním kulturním středisku v Pohoří od
19.00 hodin. Tímto obec završila konec poutě v Pohoří. Po divadle ještě vystoupila skupina pana
Svědíka ES Music z Pohoří.

„PohoFest“
Ve dnech 5. a 6. července 2013 Obec Pohoří s panem Ondřejem Václavovičem pořádala již 3. ročník
srazu přátel vozů Škoda – „PohoFest“. Pro návštěvníky PKS byla připravena burza dílů, měřené sprinty
na 400 m, soutěže zručnosti, soutěže s auty i bez nich o hodnotné ceny a zábava pro celou rodinu. V
pátek 5. července se konala od 11 hod. výstava vozů Škoda na náměstí v Opočně.

Další akce konané Obcí Pohoří
Pravidelné každoroční Posvícení v Pohoří proběhlo ve dnech 6. Až 9. září 2013 v Pohostinství v Pohoří.
Večerní posezení bylo pak s živou muzikou a při pondělní Zlaté hodince hrála kapela Klapeto. Další
akcí byla přednáška o zlepšování života v obci. Přednášející Doc. Oliva poslanec za TOP 09 naši obec
navštívil 9. října 2013. Součástí besedy byla prezentace významného ocenění – Zlaté cihly, které Obec
Pohoří získala v soutěži Vesnice roku 2013 za realizovaná díla kategorie B. Poslední akcí konanou 8.
listopadu 2013 bylo divadlo s názvem Koule, kterou do Pohoří přijel zahrát Divadelní soubor z Týniště
nad Orlicí. Ve stejnou dobu pan Černý nabízel posezení v nově upraveném Pohostinství u Jedničky.
Hosté při konzumaci Svatomartinské husy a jiných lahůdek si poseděli na nových židlích a u nových
stolů.
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Obec Pohoří a její starosta Zdeněk Krafka ve spolupráci s pohořským rodákem Miloněm Čepelkou
z divadla Járy Cimrmana Vás společně pozvali do Přírodního kulturního areálu v Pohoří dne 25.8.
2013 na dechový orchestr VESELKA pod vedením Ladislava Kubeše. Všichni, kdo mají rádi dechovku,
jako vždy nebyli zklamáni.

VI. koláčkové klání konané 5. října 2013
Umístění výrobků a soutěžících:

KOLÁČE
Pořadí
výrobku
1.
2.
3.

Číslo
výrobku
13
8
4

Příjmení a jméno
soutěžícího (bydliště)
Kubcová Jindra, Opočno
Slezáková, Pohoří
Divoká, Pohoří

Název výrobku

Číslo
výrobku
12
1
5

Příjmení a jméno
soutěžícího (bydliště)
Slezáková, Pohoří
Pecharová, Pohoří
Effenberková, Pohoří

Název výrobku

Větrníky
Mašličky
Skořicové pokušení

SLADKÉ
Pořadí
výrobku
1.
2.
3.

Dortík s růžičkou
Kremrole velká
Trubičky
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SLANÉ
Pořadí
výrobku
1.
2.
3.

Číslo
výrobku
9
10
12

Příjmení a jméno
soutěžícího (bydliště)
Kubcová Jindra, Opočno
Kubcová Jindra, Opočno
Minářová, Nové Město n. Met.

Název výrobku
Paštičky
Alsaský cibulový koláč
Masové palačinky
s tuňákem

Celkem porota hodnotila 46 výrobků.

9

Listy obce Pohoří
Základní škola Pohoří
A máme tu nový školní rok ! Jako v září pokaždé se nám zdá, že letošní letní prázdniny utekly o
trochu rychleji než ty loňské. Není však vyhnutí, žáci i učitelé ve všech školách mají od 1. září napilno.
A stejně tak i my. Naši prvňáčci si pomalu zvykají na nové prostředí, teď jsou z nich už opravdoví
školáci. I naši starší žáci se po prázdninách již pustili do pilné práce a jde nám to společně pěkně od
ruky.
V letošním školním roce jsme přivítali 5 prvňáčků, počet žáků tím zůstal nezměněn; naši školu ve
školním roce 2013/2014 začalo navštěvovat 37 žáků. Pro všechny žáky máme jako každoročně
připravenou nabídku odpoledních zájmových útvarů, které zahájí svoji činnost od října. Děti se tak
v naší škole mohou zapojit do kroužků Dovedných rukou, Hry na flétnu nebo výtvarného,
z pohybových útvarů pak nabízíme Pohybové hry, kroužek dětského aerobiku, turistický kroužek a již
tradičně taneční kroužek Pohořáček, který na naší škole pracuje již od školního roku 1993/1994, a tak
v letošním školním roce ostaví 20 let své činnosti.
Již od prvního zářijového týdne se účastníme plaveckého výcviku v Plavecké škole v Dobrušce. I letos
přispěl všem našim žákům na plavecký výcvik zřizovatel naší školy Obec Pohoří celkovou částkou
téměř 11 000 Kč.
V září jsme již stihli navštívit pana Tomka, u kterého jsme si prohlédli bažantí kuřátka dřív, než budou
vypuštěná do volné přírody. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí a se zvídavostí sobě vlastní si
prohlédly i vycpané bažanty a velikánské jelení parohy. Žáci 5.r. podnikli v září vlastivědný výjezd do
Hradce Králové a na tento měsíc plánujeme ještě podzimní výlety – starší žáci vyjedou na celodenní
vlastivědný výlet do Prahy, mladší děti si vyjedou vlakem a navštíví obůrku s divokými prasaty
v Novém Městě nad Metují.
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V říjnu nás čekají krátké podzimní prázdniny a s listopadem již začneme pomalu chystat adventní
Zpívání, které proběhne stejně jako v loňském roce u kostela v Pohoří. I vánoční výstava opět bude,
spojíme ji jako v minulých letech s vánoční besídkou pro rodiče i ostatní hosty naší školy. Ale to už
bych moc předbíhala, do Vánoc je ještě daleko.
Přeji vám i nám ve škole klidný a úspěšný školní rok 2013 – 2014.
Mgr. Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ

U nás v mateřské škole
V mateřské škole máme k 1.9.2013 zapsáno 28 dětí, z toho 16 dívek a 12 chlapců. Nejstarších dětí ve
věku 5-7 let je 10, včetně dvou odkladů školní docházky.
Velký počet nejmladších dětí (11), které vyžadují individuální péči, klade velké nároky na pedagogické
pracovnice. Snažíme se však pro děti vytvořit příjemné prostředí, kde se cítí dobře a spokojeně. V
předškolním vzdělávání postupujeme podle vzdělávacího programu „Svět kolem nás“. V průběhu
školního roku si tak děti osvojují dovednosti, návyky a poznatky důležité pro vstup do základní školy.
Postupně vylepšujeme jak prostory vnitřní, tak i prostředí školní zahrady. V průběhu července byla
vymalována třída, herna a ložnice. Do ložnice jsme zakoupili nový koberec. Na zahradu byla
zakoupena nová prolézačka „Housenka“, obnoven nátěr plotu a velké sestavy se skluzavkou a
houpačkami. Opravili jsme si stávající domeček a vyměnili špalky u „lávky“. V současné době překládá
pan Moravec chodník.
Podařil se nám získat podporu naší žádosti o nákup konvektomatu do školní jídelny z evropské dotace
přes místní akční skupinu POHODA venkova. Čekáme jen na podpis smlouvy na státním zemědělském
intervenčním fondu v Hradci Králové.
Když se vše podaří, mohli bychom již na začátku příštího roku připravovat jídla pomocí tohoto
moderního přístroje, který pracuje na principu horkovzdušné trouby.
V nadcházejících letech bychom chtěli postupně modernizovat hernu a třídu, vybavit je novým,
moderním a účelovým nábytkem.
Žďárková Eliška, ředitelka MŠ

Prodejna v naší obci
Po dobu, než se vyřešily personální záležitosti konzumu v obci, Obecní úřad v Pohoří zajistil pro
občany možnost náhradního nákupu formou pojízdné prodejny z Pekárny Marta z Dobrušky, která do
obce dojížděla v pondělí, středu a pátek vždy od 7.00 hodin do 8.00 hodin. Stanoviště prodejny bylo u
obchodu, kde bylo možné zakoupit pečivo, cukrovinky, uzeniny, mražené výrobky, základní drogerii.
Po několika rozhovorech a urgencích starosty obce Zdeňka Krafky na adresu ředitele Konzumu COOP
Ústí nad Orlicí Ing. Miloslava Hlavsy se docílilo opět otevření konzumu v Pohoří od pondělí
25.listopadu 2013.
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Listy obce Pohoří

Listy obce Pohoří vydává Obecní úřad Pohoří, Pohoří 186, 518 01 Dobruška,
tel.: 494 623 346, e-mail: urad@obecpohori.cz.
Tisk: Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška - Pulice.
Vychází nákladem 250 ks. Veškerá práva vyhrazena.
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