LISTY OBCE POHOŘÍ
Občasník o životě a dění v obci

č. 1 / 2014

Vážení občané,

Příjemné
a klidné
léto
přeje
Obecní úřad
Pohoří

největší investiční akcí naší obce je bezesporu přestavba budovy
čp.117, která dlouhá léta nepřidávala na kráse našemu středu obce.
Zlé pohořské jazyky tvrdí, že se staví palác, a že starosta chce utopit
všechny peníze. Mnozí z Vás si, ale jistě vzpomenou, že záměr této
stavby byl již projednáván v předminulém volebním období. V
tomto volebním období byl ve volebních programech obou stran,
které kandidovaly do ZO. Cena tohoto díla se pohybuje v částce 10
mil. Kč. Je to značná suma, ale musíme si uvědomit, že se jedná o
veřejně potřebnou budovu. Tato budova musí splňovat výrazně jiné
parametry, než je například stavba rodinného domu a to
samozřejmě tuto stavbu výrazně prodražuje. Celou investici jsme
schopni pokrýt z úspor, a tak nemusíte mít strach, že se naše obec
dostane do dluhové ztráty. Za celá čtyři volební období, kdy jsem
Vám dělal starostu, naše obec měla pouze jednu půjčku v částce 1
mil. Kč. A to byla půjčka pro Vás, abyste mohli snáze překonat
potíže, které Vám vznikly po povodních. V minulém roce jsme
zahájili tuto stavbu a letos by měla být dokončena. Do dnešního dne
jsme zaplatili za stavební práce částku ve výši 4.280 mil. Kč. Věřím
tomu, že tato nová stavba bude výraznou dominantou naší obce, a
že poskytne nadstandartní zázemí pro činnost nejen obecnímu
úřadu, ale také pro SDH Pohoří, který do této doby musel mít
uskladněné prostředky k zásahu v nevyhovujících podmínkách.
Další z nových investičních akcí je výměna oplocení v prostoru PKS.
Celá koncepce přestavby tohoto areálu byla započata již před třemi
lety. Studii areálu vypracoval pan Gebas z Hradce Králové. Výměna
oplocení je II. etapou a obci se na ni podařilo zajistit 200 tis. Kč z
prostředků dotace Mas Pohoda Venkova. Poptávkou dodávky prací
jsme vysoutěžili celkové náklady na 550 tis. Kč a stavbu provedla
firma pan Rousek z Pohoří.
Při realizaci nového oplocení muselo dojít k sanaci zbylých stromů,
které tvořili hranici pozemku PKS. Opět zabodovali někteří naši
všímaví občané. Celé životní prostředí Města Dobrušky přijelo na
udání, že starosta kácí stromy bez povolení. Velmi mě mrzí, že se
jedná o stále stejné lidi, kteří na druhou stranu stále na obci něco
požadují.
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Sanaci těchto stromů schválilo ZO už v roce 2010, kdy byl udělán na tyto stromy dendrologický
posudek a byly vyhodnoceny jako nebezpečné. Mně, jako bývalému včelaři, je velmi líto pokácených
stromů, ale nechtěl bych se dožít nějakého neštěstí, které by jejich ponecháním mohlo nastat. Místní
zahradník pan Šolc již zpracovává novou koncepci zeleně. Výsadba nových stromů by měla
proběhnout na podzim.
V letošním roce proběhlo i kácení topolů v obecním lese. Za vytěžené dříví z topolovky a zbývajících
líp u PKS obec po odečtení nákladů na těžbu a převezení dřeva získala celkem 206.000 Kč. Sázení
nových stromů (1 850 ks) na mýtině provedla TJ Pohoří za smluvní cenu 9.250 Kč. Obec děkuje TJ
Pohoří za velmi dobře odvedenou práci.
Zdeněk Krafka, starosta obce

Masopustní průvod
I letošní rok proběhl v Pohoří Masopustní průvod. Děti ze základní školy prošly celou vesnicí. Kdo
chtěl maškary přivítat a pohostit, uvázal na svůj plot mašli. Nakonec se děti ze ZŠ i MŠ sešly na
parkovišti u školy, kde předvedly pásmo veselých písniček a říkadel, na které se přišli podívat rodiče a
prarodiče. Děkujeme tímto učitelkám z MŠ a ZŠ, které tuto akci každoročně připravují.

Otevírání obálek
Veřejná zakázka „Revitalizace kulturního areálu Pohoří II. etapa – výstavba nového oplocení.“
Po vyhodnocení došlých nabídek k veřejné zakázce „ Revitalizace kulturního areálu v Pohoří II. etapa
– výstavba nového oplocení“, byla pověřena touto stavbou firma Rousek z Pohoří s nejnižší
nabídkovou cenou bez DPH 454.418 Kč.

Venčení pejsků
Jdeš-li s pejskem na procházku. Vedeš si ho na provázku? Jsi-li správný páníček, nos si s sebou
pytlíček. Ať pak u nás před vrátky, nejsou hoven hromádky.
Prosíme majitele psů, aby si po svých miláčcích uklízeli. Procházka po Pohoří může být příjemná, ale
občas je nutné zkontrolovat místa, kam šlapete. V opačném případě si koledujete o nechtěný
„suvenýr“, který přichystal některý z nepořádných pejskařů.
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Kontejnery
Nové dva kontejnery na papír mají možnost občané využít od začátku roku 2014. Jeden je přistaven
u místního obchodu v Pohoří u ostatních kontejnerů a druhý je v Pohoří naproti Chmelíkovým.
V průběhu roku je k dispozici dle potřeby i kontejner na bio odpad, který vyváží firma VOSPOL
Přepychy. Je umístěn na parkovišti u školy v Pohoří. Pro zajímavost: v roce 2013 tato firma odvezla
z Pohoří 18,62 t bio odpadu.

Co všechno nepatří do odpadů v domácnostech
Také bezmyšlenkovitě splachujete kávovou sedlinu do dřezu, když jdete umýt hrnek od kávy? Možná
netušíte, že lógr do dřezu nepatří. Je třeba si uvědomit, že takovým jednáním přispíváme nejen
k zanášení odpadů, ale především k celkovému znečištění a zhoršení kvality pitné vody. Do oběhu se
totiž vrací i voda, která nemusí být zcela přečištěná.
Do odpadu se nesmějí vyhazovat předměty z nerozložitelného materiálu. Jsou jimi dokonce i
papírové kapesníky a kosmetické tampony, které mají na první pohled strukturu podobnou
toaletnímu papíru. Taktéž je zakázáno lít do odpadu ředidla, oleje, barvy, laky, rozpouštědla, protože
to jsou toxické látky, jež se mnohdy neodstraní ani v čistírně odpadních vod. Velmi nebezpečné je
vlévání léků a farmaceutických přípravků do odpadu. Dokonce i léčiva již použitá se do vody dostávají
skrze moč pacientů.
Dalším nebezpečím je aspartam cyklamát. Jsou to umělá sladidla, synteticky připravené látky, které
sice obsahují mnohem méně kalorií, nebo dokonce žádné, ale protože jsou to látky nepřírodního
charakteru, mikroorganismy v čističkách odpadních vod nejsou schopny je zcela odstranit.
Potravinářské oleje (ze smažení a fritování) do kuchyňského dřezu také nepatří. Společně s kávovou
sedlinou neboli lógrem pomalu ucpávají postupně i velmi silná potrubí.
A jídlo! Splachování do odpadů zbytky zeleniny, ovoce, obilnin či masa obsahují koncentrované
organické látky, které jsou ve vodě velmi obtížně rozpustné, a některé z nich neumíme z vody
odbourat.
K vodě je třeba mít vztah. Je to jediná tekutina, která udržuje život na Zemi. My se k ní chováme
velmi nešetrně, používáme ji jako médium pro náš odpad. Zcela čistou a pitnou vodu používáme jako
dopravní prostředek k odstranění výkalů a nečistot z našich domácností. Takto velmi znečištěnou
vodu poté složitě a draze čistíme a často se nám to ani zcela nepodaří. Každému z nás se pak voda do
kohoutku vrací se stopovými prvky všeho, co jsme v ní v minulosti rozpustily. Všichni mohou svým
jednáním přispět k tomu, abychom vodu jako médium používali co nejméně, odlehčíme tím čističkám
odpadních vod a výrazně zlepšíme kvalitu i množství vody.
(Tento článek vznikl v rámci projektu Ekoporadny Praha za podpory Hlavního města Prahy. Autorka je
Barbora Martínková spolupracovnice Ekoporadny Praha.)
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Základní škola
Jaro je v plném proudu a občas už připomíná léto. Stejně tak je to i s pracovním nasazením našich
žáků. Vždyť nadarmo se neříká, že co učitel naučí „do pampelišek“, to má. A letos ty pampelišky
vykvetly pořádně brzy.
Od Vánoc nám to uteklo, ani nevíme jak. Nejen, že jsme se učili, také jsme si dvakrát vyjeli zabruslit
do Opočna, besedovali jsme s policisty a chodili v masopustním průvodu. Pro rodiče i ostatní hosty
jsme připravili jarní vystoupení, při kterém nás starší žáci zavedli do pohádky O dvanácti měsíčkách a
mladší děti ty měsíčky předvedly.
S našimi malými turisty ze školního turistického kroužku jsme už stačili zažít jeden jarní výlet – do
Roudničky u Hradce Králové na rozhlednu; náš plánovaný druhý výlet bohužel překazilo hrozné
počasí, budeme si muset počkat na lepší.

To pěkné počasí budeme také potřebovat při našich dalších plánovaných akcích. Do konce školního
roku nám zbývají ještě plné dva měsíce a to je ještě času dost. Chystáme se na výlet ke Dni Země a na
velký školní výlet, těšíme se na letošní dvoudenní putování s přespáním mimo domov i školu.
Čekají nás i výjezdy na dopravní hřiště a starší žáky potom cyklovýlet do Dobrušky. A k tomu ještě
taneční soutěže, v sobotu 3. 5. naše tradiční akce Pohořský střevíček (letos již po osmnácté) a o dva
týdny později taneční soutěž v Dobrušce.
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A samozřejmě se, pampelišky nepampelišky, musíme také ještě učit.

Všem Vám přeji krásné jaro, mnoho sluníčka a ať nám to do těch velkých prázdnin společně uteče.
Mgr. Eva Bělohlávková, ředitelka školy

Mateřská škola
Letošní zima byla velmi mírná a téměř bez sněhu. Zimních radovánek a her jsme si tedy vůbec neužili.
Zažili jsme však plno jiných krásných zážitků, například exhibici psa – fotbalisty. Děti se seznámily s
tím, jak se o psa starat, jak se k němu správně chovat. Koncem listopadu jsme shlédli divadelní
představení v ZŠ „ Slyšte, slyšte a neb, co se stalo v Betlémě“.
29 listopadu zahájily děti spolu se žáky ZŠ svým vystoupením před kostelem adventní období. Stalo
se již tradicí, že maminky dětí zajišťují občerstvení a prodej perníčků. Výtěžek z prodeje je věnován
dětem MŠ a ZŠ. „Masopustní rej“ byl opět velmi zdařilý. Přestože chyběla zimní atmosféra, všichni
odcházeli spokojeni.
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Jaro jsme přivítali vhozením „Moreny“ do řeky za vsí s odříkáváním říkadla:
„Zimo, zimo táhni pryč, nebo na tě vezmu bič! * Odtáhnu tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy. * Až se
vrátím nazpátek, svleču zimní kabátek.“
21. března si děti prohlédly několik dravců v prostoru tělocvičny (orla, káně, sovy, krkavce ...), kde je
paní chovatelka předváděla a vyprávěla jim o nich.
8. dubna se 15 nejstarších dětí zúčastnilo „Setkání s jogínky“ v prostorách sokolovny v Dobrušce. Děti
si nejprve vyzkoušely různé překážkové dráhy a po té si zacvičily krátkou jógovou sestavu s lektorkou
Kristýnou Nečasovou, známou z ČT – Déčko. Touto cestou děkujeme maminkám, které zajistily odvoz
do Dobrušky svými auty.

Nyní se připravujeme na nejkrásnější svátky jara – velikonoce. Pleteme pomlázky, zdobíme vejdunky
a učíme se koledy. Snažíme se tímto udržet lidovou tradici ve vědomí dětí.
Z dotace EU jsme zakoupili do školní kuchyně konvektomat
a gastronádoby v hodnotě 180.880,-Kč. Dotace činí
162.072,-Kč.
Jsme rádi, že se nám podařilo tento přístroj získat, neboť se
v něm vaří zdravě a přitom úsporně a racionálně. Příprava
jídla probíhá bez přebytečného tuku, neztrácí výživnou
hodnotu a zůstává šťavnaté.
V zelenině zůstává vysoké množství vitamínů, minerálů
a stopových prvků.

Eliška Žďárková, ředitelka MŠ
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Aktivity pohořských sportovců
Opět jsme v tomto školním roce navázali na již populární cvičení dětí v tělocvičně. Jejich zájem o
sport zůstává stále ve velké oblibě. Starší děti odrostly, ale přidaly se k nám nové, které nám dorůstají
v mateřské škole. Opět jsme chodili cvičit každý pátek od 17.30 do 19.00 hod. Děti se zdokonalovaly
ve sportovních aktivitách a naučily se i novým dovednostem. Tělocvičnu navštěvovalo přes 25
různých dětí, z toho většina chodila pravidelně. Protože letos nám počasí opravdu přálo, tak jsme
mohli cvičení zakončit šipkovanou, které se zúčastnilo 28 dětí. Šipky a úkoly dovedly děti až na hřiště,
kde se hledal sladký poklad - nanuky a bonbóny. Poté následovalo společné opékání buřtů, které
rychle mizely.
Naše 1. dotace ve výši 193 104 Kč dospěla ke zdárnému dokončení. Kontroly z MAS POHODA venkova
i se SZIF Hradec Králové byly v naprostém pořádku, a proto nám v únoru 2014 přišly peníze. Následně
jsme mohli splatit půjčku obci Pohoří i s příslušným úrokem.
Již jsme začali s realizací 2. dotace, která byla získána opět z evropských fondů z MAS POHODA
venkova ve výši 188 918 Kč (opět 90% z celkové částky projektu). Opravili jsme všechny podlahy,
položili nové krytiny a zateplili vnitřní strany všech obvodových zdí vatou a sádrokartonem. Jak jste si
jistě všimli, na hřišti již stojí lanová pyramida, ke které ještě přibude dětský domeček s tobogánem a
houpačkami. Tak se konečně Pohoří dočká moderního dětského hřiště, kde se budou moci scházet
maminky s menšími dětmi.
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Na závěr bychom tímto chtěli poděkovat všem členům TJ Pohoří, ale i nečlenům, kteří
v našem areálu odvedli hodně práce a bez kterých bychom nemohli zrealizovat naši 2. dotaci.
Veškeré práce byly provedeny bez nároku na odměnu a s dobrým pocitem, že přispěly ke zlepšení
zázemí pro děti v naší obci. Největší dík patří našemu předsedovi Martinu Kubíčkovi, který stále
s nadšením organizuje veškeré brigády a celkovou činnost spolku.

Sportu Zdar!

Akce v Pohoří
Termín

Název akce

Pořadatelé

konání
21.6.

Diskotéka

SDH Pohoří

28.6.

Pouť, zábava, divadlo(p.Bednář)

Obec Pohoří

4.7. – 5.7. – 6.7.

Sraz přátel vozů Škoda

p.Václavovič

13.7.

Dechovka-Sebranka

Obec Pohoří

18.-19.7.

Pohostinství Pohoří

p.Černý

26.7.

Pohostinství Pohoří

p.Černý

10.8.

VESELKA

Obec Pohoří

23.8.

Soutěž o Putovní pohár

SDH Pohoří

30.8.

Pohostinství Pohoří

p.Černý

4.-5.9.

Pohostinství Pohoří

p.Černý

13.nebo14.9.

Operetky(p. Svědík)

Obec Pohoří

27.-28.9.

Svatováclavské slavnosti

Obec Pohoří

4.10.

Koláčkové klání

Obec Pohoří

10.10.

Divadlo Týniště

Obec Pohoří

21.11.

Divadlo – Vamberk

Obec Pohoří
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Pohořský střevíček 2014
V pohořské tělocvičně proběhl dne 3. května 2014 již 18. ročník taneční soutěže žáků 1. stupně ZŠ
Pohořský střevíček. Tuto akci pořádá Základní škola společně s obcí Pohoří. Soutěžní kategorie byly
rozděleny na scénický tanec a disco tanec. V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 220 dětí.
Kategorie scénický tanec se zúčastnilo 6 družstev.
Umístění družstev v kategorii scénický tanec:
1.
2.
3.
4.

Kočky či myš, to hned uvidíš, DDM Týniště nad Orlicí
Vyplouváme! Malí tanečníci, ZŠ a MŠ Slatina n. Zd.
Šachová partie, ZŠ Náchod – St. Město
Správná parta, Pohořáček

V kategorii disco tanec se zúčastnilo 10 družstev. Umístění družstev:
1. Hoperky nebo modelky , DDM Týniště nad Orllicí
2. The Jokers, D-RUSH Melounci, DDM Dobruška
3. The fox, ZŠ Solnice

Mimo soutěž vystoupily tyto dva kroužky: RK Crazy, Rychnov nad Kněžnou
Kroužek aerobiku, ZŠ Pohoří
Tato soutěž získává stále více příznivců a přibývá i počet účastníků a ocenění by si zasloužili všichni
soutěžící včetně pořadatele.
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Volby do Evropského parlamentu konané
ve dnech 23. a 24. května 2014


V seznamu voličů zapsáno: 528



Celkový počet voličů: 526



Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 58



Počet neplatných hlasů: 0



Počet platných hlasů: 58



Účast voličů: 11%

Výsledky ve volebním okrsku č. 1 - Obec Pohoří
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014.
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
7.
7.
7.

Číslo strany
5
14
7
22
16
10
32
6
20
24
1
8
23

Název strany
KDU - ČSL
ČSSD
TOP 09 a starostové
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
ANO 2011
KSČM
Česká pirátská strana
Strana zdravého rozumu -NECHCEME €
ODS
Strana svobodných občanů
SNK – Evropští demokraté
Liberálně ekologická strana
Strana zelených

Počet hlasů
11
10
8
5
4
4
4
3
3
3
1
1
1

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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