LISTY OBCE POHOŘÍ
Občasník o životě a dění v obci

č. 2 / 2014

Vážení občané,
čtyři roky uplynuly jako voda a my můžeme opět bilancovat, co se
nám v tomto volebním období podařilo a co ne. Rád bych se pokusil
zrekapitulovat záměry, s kterými naše obec do tohoto volebního
období šla. Mezi největší akce lze určitě zařadit rekonstrukci budovy
hasičárny čp. 117, která je současně nejdražší stavební investicí od
roku 1998, kdy jsem byl zvolen starostou obce. S jistotou už teď
mohu říci, že stavba bude dokončena v řádném termínu. Jak se nám
stavba povedla, už nechám na Vašem posouzení.

Komunální
volby
10. a 11.
října 2014

Na výstavbu se mi stejně jako v roce loňském i letos podařilo zajistit
významnou finanční podporu ve výši 500.000,- Kč, za kterou svými
ústy za obec Pohoří děkuji nejen panu hejtmanovi, ale i všem, kteří
tuto dotaci podpořili.
Dalším velkým úkolem byla příprava zóny pro novou rodinnou
zástavbu. Podařilo se nám vykoupit poslední pozemky, které byly
potřeba na propojení komunikace a inženýrských sítí v celé délce
plánované nové zástavby o výměře cca 4 ha. Projektant již pracuje
na I. etapě výstavby této komunikace.
Důležitým záměrem, který jsme také realizovali, bylo také zvýšení
dopravní bezpečnosti v obci. Byl vybudován nový přechod pro
chodce s výrazným osvětlením u čp. 117 a u mateřské školy.

Listy obce Pohoří
V obci byly umístěny radarové měřiče rychlosti a doplněna řada reflexních varovných dopravních
značek do míst, kde se pohybují zejména naše děti. Zásadně se otevřela a zpřehlednila také
křižovatka u místního pohostinství, kde byly v rámci revitalizace středu obce vybudovány i nové
bezpečnější chodníky a plot kolem PKS.

Také byly provedeny další kroky k zabezpečení naší obce proti povodním. Po mnoha desítkách
jednání a přesvědčování kompetentních lidí o správnosti záměru tuto problematiku řešit jsme zdá se
zvítězili – nyní již mám v rukou tiskovou zprávu od Povodí Labe o tom, že byla podána žádost o vydání
územních rozhodnutí na výstavbu suché retenční nádrže.
Vypadá to tedy, že se vše důležité, co jsme před čtyřmi lety slíbili, podařilo zrealizovat. Za měsíc
půjdete k volbám a budete se moci rozhodnout, komu dáte svůj hlas a koho pověříte rozvojem naší
obce na další období. Přeji Vám, aby toto Vaše rozhodnutí bylo, co možná nejlepší a nově zvolení
zástupci naší obce co nejlépe reprezentovali a rozvíjeli naše krásné Pohoří.
Chtěl bych tímto poděkovat i dosavadním členům zastupitelstva za práci v tomto volebním období
2010 - 2014. Určitě bych také chtěl vyzdvihnout práci členů Rady obce, kteří se intenzivně věnovali
stavebním záležitostem na budově čp. 117. Za celou dobu mého působení na obecním úřadě jsem
takto vysokou četnost zasedání nezažil - Rada obce se v tomto volebním období sešla celkem na 74
zasedáních, což hovoří samo za sebe. V neposlední řadě bych chtěl touto cestou poděkovat své
rodině za to, že to se mnou vydržela a stála mně vždy po boku.
Děkuji Vám všem, kteří jste nám drželi pěsti, aby se nám vše podařilo.
Pohoří je naše místo pro život!
Zdeněk Krafka, starosta obce
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Akce v Pohoří - od konce května do srpna 2014
31. května
Pohořské děti se mohly zúčastnit „Pohádkové návsi“. Trasa začínala u ZŠ a končila na PKS. Všem, kteří
se na této akci podíleli, děkujeme! (OÚ Pohoří, ZŠ, MŠ, KPP, SDH, TJ, Oubrechtovi a spolky místních
zahrádkářů, rybářů, včelařů a myslivců). Na každém stanovišti byly děti odměněny sladkostmi.

28. června
Obec Pohoří pozvala občany na divadlo „Slunce nad řekou“. Ochotníci divadelního spolku KODYM
Opočno přišli zahrát trampskou komedii se zpěvy. Bohužel účast na tomto pěkném představení byla
velmi nízká.
4. – 6. července
Jako každý rok proběhl v Pohoří „Sraz přátel vozů ŠKODA“. Na programu byla přehlídka vozů Škoda,
soutěže o věcné ceny, jízda zručnosti, burza dílů, tombola, zábava až do rána.
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13. července
Ten, kdo má rád dechovku, tak nezaváhal a přišel do Kulturního areálu na koncert dechové kapely
SEBRANKA. Setkání uváděl pan Miloň Čepelka. Sebranka je dechová kapela, která byla založena v
roce 1993. Název kapely symbolizuje způsob jejího vzniku. Luboš Průša, učitel hudby, „sebral“
muzikanty z okolí Vlašimi a založil z nich kapelu. Po čase předal pan Průša pomyslnou kapelnickou
taktovku hudebníkovi Ludvíkovi Mertovi, který vede tuto kapelu dodnes.
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10. srpna
Příznivci dechové kapely VESELKA si zajisté nenechali ujít tento koncert, který opět uváděl pohořský
rodák pan Miloň Čepelka. Koncertu se zúčastnilo cca 200 posluchačů. Počasí se vydařilo a nechyběla
ani příjemná nálada.
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13. září
V rámci posvícení v Pohoří ve dnech 12. 9. až 15. 9. 2014 pozvala Obec Pohoří občany na divadelní
představení „Schopnosti žen“, které se konalo 13. září 2014 od 17.00 hodin v místním pohostinství.
Vstup byl v rámci kulturních oslav ZDARMA.
Hra Jindřicha Bartoše „Schopnosti žen“ se zamýšlela nad schopností žen najít si a zamilovat se do
toho pravého muže. Nutno říci, že ačkoli to byl pohled někdy až vědecký, rozhodně se při vystoupení
herců z Divadelního souboru Unie Ftipných Osobností Týniště nad Orlicí diváci nenudili.

Další chystané akce v Pohoří
26. - 28. 9.

Svatováclavské slavnosti v Dobrušce

Obec Pohoří

11. 10.

Koláčkové klání

Obec Pohoří

21. 11.

Divadlo Vamberk

Obec Pohoří

Přijel Cirkus Paldus
V sobotu 9. 8. 2014 zavítal do naší obce cirkus. Své šapitó rozložil na louce za obecním úřadem.
K vidění byli cvičení psi, opičky, kozy, oslík, lama, koníci, ale samozřejmě i klaun, artisté, žongléři a
akrobaté. Představení trvalo něco málo přes jednu hodinu.
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Nově navržené cyklotrasy pro turistickou mapu regionu
Ve spolupráci s DSO Novoměstsko se podařilo prosadit naši obec do seznamu doporučených
cyklotras pro turistickou mapu regionu. Na mapovém podkladě budou vyznačeny dvě trasy přes naši
obec s přiloženým komentářem a třemi fotografiemi významných objektů naší obce Pohoří.
Navržené jsou tyto trasy:


1. trasa vede městem F. L. Věka přes Pohoří do opočenské obory a zámku



2. trasa vede přes Pohoří na třebechovický betlém

Toto je další přiblížení k záměru naší obce o propojení těchto cyklotras a následně vybudovaných
cyklostezek na již funkční cyklistické trasy v našem blízkém okolí. Vše samozřejmě záleží na finančních
možnostech obce a na vyhlášení dotačních programů.

Pumpa na hřbitově
Na místním hřbitově byla opravena pumpa. Kvalifikovanou opravu provedla zámečnická firma Jan
Rohlena z Houdkovic.
Občané budou mít po 20 letech možnost celoročně odebírat vodu na zalévání a nebudou závislí na
vodovodním řádu. Který se v zimním období musel vypouštět z důvodu možného zamrznutí.
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Ukončení školního roku v ZŠ Pohoří
Zastupitelé Obce Pohoří schválili poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč žákům 5. ročníku, kteří ukončili
k 30. 6. 2014 školní docházku v Základní škole v Pohoří. Byli to tito žáci: Fiala Daniel, Nejman Josef,
Žďárková Nikola.

Poskytnutí neinvestičních dotací spolkům
Zastupitelstvo obce schválilo finanční podporu pro zájmové spolky v naší obci včetně spolků, které
působí i v blízkém okolí. Na činnost spolků byla vyčleněna částka 105.000,- Kč, což činí 1,5 %
z rozpočtu obce. Obec si váží veškeré spolkové činnosti, ale současně očekává i součinnost spolků při
akcích pořádaných obcí. Jako příklad dobré spolupráce je možné uvést každoroční pořádání
„Pohádkové návsi“, kde se spolky velice pěkně prezentují.

Odstranění modrého kontejneru na papír
Z důvodu neutěšeného stavu okolo kontejnerů za obchodem v Pohoří byl odstraněn modrý kontejner
na papír. Dále prosíme občany Pohoří, aby neponechávali plasty a jiný odpad v taškách a pytlích
okolo kontejnerů. Svozová firma nebude tyto odpady vyvážet. Děkujeme všem, kterým záleží na
vzhledu a pořádku v naší obci.
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Mateřská škola

1974 – 2014

Stavba MŠ byla dokončena v roce 1974 a dne 1. září téhož roku byl zahájen provoz. Původně byla
budova jednopatrová s rovnou střechou, kterou začalo po dvaceti letech zatékat, proto byla
provedena nadstavba. V druhém patře tak vznikly 3 obecní byty, které byly v červnu 1997 předány
nájemníkům k užívání. Sedlovou střechou získala budova mnohem lepší vzhled. Bohužel v červenci
1998 byly přízemní místnosti zaplaveny při povodni. Byly zničeny podlahy, proto byla všude položena
dlažba. V roce 2009 byla provedena výměna oken a v roce 2010 dostala budova nový barevný
„kabát“. K MŠ patří rozlehlá zahrada, která také postupně prošla modernizací. Stále je však co
opravovat a zlepšovat. Vše je závislé na finančních prostředcích.
Začátky nebyly lehké. V prvních letech provozu bylo zapsáno 29 až 31 dětí, které nebyly zvyklé na
soužití v kolektivu. Ani někteří rodiče, hlavně však prarodiče, nebyli příliš důvěřiví. Postupně se však
MŠ stala nedílnou součástí života v obci. Pečovatelská funkce, která zprvu převažovala, postupně
přecházela ve výchovně vzdělávací.
V průběhu 40 let prošlo MŠ přibližně 320 dětí. Vystřídalo se tu i mnoho zaměstnanců.
Z pedagogických pracovníků zde pracovala 15 let slečna Jana Hladíková, která již bohužel není mezi
námi (zemřela 29. 10. 2012 ve věku 56 let). Paní Alena Sobotková zde pracuje od roku 1994. Funkci
ředitelky vykonávala Pamětická Eva (2 roky), Drašnarová Anna (2 roky), Lepšová Jaroslava (1 rok za
MD), Macková Olga (2 roky za MD), Žďárková Eliška od roku 1978. Častější změny byly u provozních
zaměstnanců. Jako školnice pracovala Stodůlková Zdeňka 19 let, Krafková Hana 18 let. Od září 1996
bylo předěláno topení na plyn a ukončen tak pracovní poměr s dosavadním topičem panem
Stodůlkou Liborem po 22 letech. Jako vedoucí školní jídelny pracovala Hastrdlová Helena (23 let),
Jirsová Libuše (2 roky), Balcarová Jana (1 rok za MD), Maršálková Dita (2,5 roku za MD) a Kafková
Petra (od roku 1999). Vařila Poláková Radmila (15 let), Světlíková Jana (4 roky), Machová Irena (3
roky za MD)), Petrová Alena (Dobruška 4 roky), Kratochvílová Jiřina (Opočno, 9 let). V kuchyni také
pomáhala jako pomocná kuchařka Chmelařová Zdena, Kaňková Anna, Jirsová Dagmar, Grimová Míla,
Tláskalová Jitka, Fialová Jaroslava, Jirásková Renata a důchodkyně Mrázová Judita a Vrbová Jaroslava.
Všem, kteří zajišťovali provoz mateřské školy a kteří pečovali o naše nejmenší, patří dík. Děkujeme
také starostům – panu Mervartovi, panu Krafkovi a zastupitelům jednotlivých volebních období,
neboť podporovali vybudování a modernizaci našeho předškolního zařízení.
Za kolektiv MŠ - ředitelka Žďárková Eliška

Daruji Bígla ve věku 3 let
Tento pes byl odchycen na katastrálním území Pohoří a naše obec je
povinna dle zákona přispívat nemalou částkou na jeho pobyt v útulku
Klečkov. Pes má základní výcvik poslušnosti, je vhodný k rodinnému
domku se zahradou. V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit
na: Psí útulek Klečkov - tel.: 773 478 448.
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Včelaři na Meziříčsku
Včelařství v Meziříčí a okolí bylo v minulosti úzce spojeno s místní obecnou školou, vzděláváním žáků
a jejími učiteli. Nadšeným včelařem byl řídící učitel Josef Roušar, který na zdejší škole působil v letech
1884 – 1920 a mezi jinými aktivitami šířil i včelařskou osvětu v obci a okolí. Například v létě roku
1899 pořádala obecná škola přednášku o včelařství pro „Zimní hospodářskou školu v Opočně“,
přičemž jim pan řídící učitel Roušar věnoval (jak praví kronika) jeden roj z místního školního včelína.
Mezi včelaře patřili i ctihodní zakladatelé Sokola. Na snímku z roku 1898 je první starosta Sokola br.
Karel Hrnčíř vyfocen v místě jeho zahrady, kde sokolové poprvé cvičili na hrazdě umístěné před úlem
mezi švestkami. V zápisech místní kroniky se dočteme, že v roce 1890 bylo v Meziříčí 49 úlů, v roce
1901 již 90 úlů a následně v roce 1934 je udáváno 24 členů včelařského spolku se 134 úly.
Bohužel jsme se v kronice nedopátrali data vzniku včelařského spolku, ani nemáme k dispozici
zakládací listiny včelařského spolku, které nešťastnou náhodou shořeli při požáru. Víme však, že
spolek ve dnech 12. - 14. července 1925 uspořádal v místní obecné škole krajinskou včelařskou
výstavu. Lze se právem domnívat, že byla uspořádána k výročí založení spolku včelařů.
Odvozujeme z toho možnost jeho založení v roce 1905 (kdy byl založen „Včelařský spolek pro okres
Opočenský“), nebo 1910, případně v roce 1915, či až po 1. světové válce v roce 1920 – pokusíme
zjistit více a upřesnit datum jeho vzniku.
V současné době sdružuje Základní organizace Českého svazu včelařů celkem 35 členů z obcí České
Meziříčí, Pohoří, Králova Lhota, Rohenice a Jílovice, kteří chovají svoje včelky v 304 úlech na
katastrech uvedených obcí a také na katastru obce Mokré.
Díky finanční podpoře obecních úřadů udržují řádným léčením dobrý zdravotní stav svých včelstev a
zabezpečují opylovací službu v krajině.

(snímky byly poskytnuty laskavostí pana V. Němečka, z jím zpracovaných historických dat)
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Vzpomínka na svatého Václava
V neděli 28. září 2014 se slaví Den české státnosti, svátek svatého Václava, jednoho z patronů naší
země. Vzpomeňme alespoň stručně památky této výrazné osobnosti českých dějin.
Svatý Václav se údajně narodil jako nejstarší syn vévody Vratislava. Bylo to kolem roku 903 nebo 907,
prameny se rozcházejí, ve Stochově u Kladna. Doba to byla neklidná – nemyslí se tím teď spory
mocenské a majetkové. Křesťanství v našich zemích sice již bylo náboženstvím téměř oficiálním, ale
„pohanské zvyky“ a bohové zde stále byli a ovlivňovali život v zemi. Pohled na události staré přes tisíc
let můžete najít v knížce Utajené dějiny Čech.
O křesťanskou výchovu mladého Václava se starala především jeho babička Ludmila, později také
prohlášena za svatou. Václav se naučil ze slovanské, ale i latinské vzdělanosti na hradišti v Budči.
Vlády se ujal v roce 925. Za pouhých 10 let 28. 9. 935 (nebo 929 – ani zde nejsou prameny jednotné,
zajímavé je, že ne ve dni, ale v letopočtu) byl na popud mladšího bratra Boleslava v dnešní Staré
Boleslavi zabit. Důvodem jeho odstranění byl jeho křesťanský způsob vlády a spravedlivá přísnost
„pohanské šlechtě“. České šlechtě vadil Václavův podřízený postoj vůči německému císaři, jemuž
platil poměrně vysoké roční dávky ve stříbře, zlatě i dobytku. Tyto „daně“ byly Boleslavem
odbourány.
Po třech letech bylo tělo mučedníkovo přeneseno do (tehdy ještě) rotundy sv. Víta, kterou on sám
založil jako třetí kostel na Pražském hradě. První kostel mu byl zasvěcen již v roce 972 na Proseku.
V roce 1346, ještě před výstavbou kaple sv. Václava v pražské katedrále, dal Karel IV. Upravit světcům
hrob. V roce 1358 nechal zhotovit zlaté obložení Václavovy lebky a postavit mu zlatý náhrobek
ozdobený drahými kameny. Začátkem 14. století byl Václavovi zasvěcen jeden z oltářů v bazilice sv.
Petra ve Vatikáně a od roku 1670 je jeho svátek v celocírkevním kalendáři.
Nejstarší Václavův životopis byl sepsán ve staroslověnštině, hlaholským písmem, brzy po jeho
zavraždění na staroboleslavském hradišti. Ke vzniku václavské legendy a kultu jeho osoby přispěl
významnou měrou později císař Karel IV., když sepsal dílo Nová historie o sv. Václavu, mučedníku a
českém vévodovi. Svatováclavský kult měl být zaměřen a také působil upevnění české státnosti a
českého národního sebevědomí. V osobě Václava získala země svého patrona, jemuž byla svěřena
česká svatováclavská koruna jako viditelný symbol zemi České koruny. Václav byl za svatého
prohlášen až v 17. století. Cílem bylo vytvořit osobnost schopnou stmelit český lid proti rostoucímu
německému vlivu.
(Podle Muzejních listů Okresního muzea Praha – východ)
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Vítání občánků
V roce 2014 Obec Pohoří přivítala šest nových občánků narozených v roce 2013:


Bittnerová Bára



Jánský Nicolas



Mílová Barbora



Rojík Jáchym



Tojnar Tobiáš



Vobruba Matyáš

Vítání dětí se konalo 3. 6. 2014 v prostorách zasedací místnosti obecního úřadu. Pro rodiče a
prarodiče měly děti ze základní a mateřské školy připravené pásmo písniček a básniček.
Starosta obce Zdeněk Krafka předal rodičům květinu, pamětní knížku a finanční dar v hodnotě pět
tisíc korun.

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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