
 

LISTY OBCE POHOŘÍ 
Občasník o životě a dění v obci                č. 3 / 2014 

Vážení občané, 

opět se blíží konec roku a nám všem 

nezbývá nic jiného, než se v tom 

každoročním shonu pokusit nastávající 

svátky prožít v klidu, zdraví a pohodě. 

Obvykle bývá zvykem na konci roku rekapitulovat vše, co se 

povedlo, i to, co se nepovedlo. Z hlediska obce a jeho vedení byl rok 

2014 jedním z nejvíce náročných v dlouhodobé historii, a to 

zejména kvůli jedné z největších investičních akcí – přestavbě 

původního hodně zchátralého objektu č.p. 117. K této stavbě již 

bylo řečeno mnoho, a proto cítím jen potřebu poděkovat všem, 

kteří v průběhu celé výstavby obětovali i nad rámec svých běžných 

povinností svůj čas, vědomosti a zkušenosti, a přispěli tak ke 

zdárnému a ekonomicky únosnému dokončení celého díla. Zvláštní 

poděkování pak určitě patří starostovi Zdeňku Krafkovi, členům rady 

obce řešících operativně mnoho technických detailů na desítkách 

jednání rady a také stavebnímu dozoru – panu Krausovi. 

Rok 2014 se nesl také ve znamení komunálních voleb. I zde bych se 

chtěl na chvíli pozastavit. Prvně poděkovat za sebe i celou obec za 

velkou volební účast. Druhým zamyšlením je zajisté i smysl voleb – 

tedy výběr patnácti členů OZ, kteří jsou ochotni obětovat svůj volný 

čas ve prospěch rozvoje obce. Jsme malá obec s omezeným 

rozpočtem a veškerá komunální politika zde není o budování kariéry 

a jména, ale spíše o odvedené práci – té viditelné, i té, která na 

první pohled vidět není, ale bez ní by to nešlo. Věřím, že 

předvolební škádlení je již minulostí a všichni členové OZ se nyní 

budou snažit čtyři roky svého mandátu přinést do obce dobře 

odvedenou zastupitelskou práci a budou prioritně hájit zájmy obce 

tak, jak jim ukládá i složený slib a zákony ČR. Naše obec má 

dlouhodobě dobrý stav infrastruktury i obecních financí, které by 

nám mohla nejedna podobná obec závidět. Pojďme tedy přispět k 

tomu, abychom se posunuli ještě dále. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál hezké prožití vánočních 

svátků, hodně zdraví a úspěšný vstup do nového roku 2015. 

 

                                    Vít Jurásek, člen ZO a Rady obce  
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Zákaz parkování na místních komunikacích 
Blíží se opět zimní období a s tím spojená sněhová nadílka. 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. 

Obec Pohoří 

Akce v Pohoří  
 12.12.2014 v 18.00 hodin - koncert vokální skupiny X – tet v kostele sv. Jana Křtitele 

 23.12.2014 v 18.00 hodin - koncert Zdeňka a Gábiny Svědíkových před kostelem v Pohoří 

 23.12.2014 v 19.00 hodin - Vánoční troubení Dechového kvarteta Petra Ryšavého z Opočna 

 10.1.2015 ve 20.00 hodin - Myslivecké sdružení a obec Pohoří Vás srdečně 
zve na Myslivecký ples, který se koná v Pohoří v pohostinství "U Jedničky". 
K tanci  a poslechu hraje skupina Elastic. Vstupné 100,- Kč. 
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Koncert vokální skupiny „X – tet“  
Obec Pohoří Vás srdečně zve na koncert folkové skupiny X-tet z Jindřichova Hradce. Koncert se koná 

12. prosince 2014 od 18.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Pohoří. 

Pár řádek o folkové skupině 

Na sklonku roku 2006 se začala psát historie této vokální skupiny, která vznikla z party zpívajících 

kamarádů, jejichž počet nebyl stálý. Dnes tvoří X-tet čtyři tety a jeden strejda. Hlavní složkou 

repertoáru se staly černošské spirituály, i když jejich smršť občas protne i píseň z jiného soudku.  

Sami se řadí mezi "příbuzné žánry" folku, jak se často píše v podtitulech folkových festivalů. Vystupují 

na koncertech, festivalech i při různých dalších příležitostech po městech celé naší republiky a závěr 

roku patři adventním koncertům. 

Během března a dubna 2011 vzniklo v nahrávacím studiu hudebního vydavatelství Good Day Records 

jejich debutové album "Jen pár dní...", které vyšlo v červnu. 
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Koláčové klání 2014 
V Pohostinství v Pohoří se 11.října 2014 konal již VII. ročník v Pohořském koláčovém klání. Soutěžilo 

se v těchto kategoriích: koláče, sladké a slané zákusky. V porotě této soutěže zasedl vedle starosty 

Zdeňka Krafky i autor kuchařky Václav Malovický a sponzoři této akce. Hodnocení výrobků bylo 

anonymní, porota hodnotila chuť i vzhled jednotlivých dezertů. Celkem porota hodnotila 61 výrobků. 

Koláče – 22 výrobků, Sladké – 24 výrobků, Slané – 15 výrobků. 

Umístění výrobků a soutěžících 

KOLÁČE 

Pořadí 

výrobku 

Číslo  

výrobku 

Příjmení a jméno 

soutěžícího (bydliště) 

Název výrobku 

      1. 20 Marková Hana,Přepychy 61 Moravské koláče 

     2. 12 Kubíčková Michaela,Pohoří 231 Dvojctihodné koláče 

     3. 17 Slezáková Iva, Pohoří 9 Hnízda plněná perníkem 

 

SLADKÉ 

Pořadí 

výrobku 

Číslo  

výrobku 

Příjmení a jméno 

soutěžícího (bydliště) 

Název výrobku 

      1. 20 Marková Hana, Přepychy, 61 Tiramisu 

     2. 5 Nejmanová Barbora,Pohoří 13 Řezy „Kinderbueno“ 

     3. 15 Nejmanová Milena, České Meziříčí Semifreda minidortíčky 

 

SLANÉ 

Pořadí 

výrobku 

Číslo  

výrobku 

Příjmení a jméno 

soutěžícího (bydliště) 

Název výrobku 

      1. 4 Kubcová Jindra, Opočno Cukeťák 

     2. 6 Matyášová Hana,Pohoří 155 Palačinky se šunkou a 

hermelínem 

     3. 10 Lažová Markéta, Dobruška 738 Košíčky s cuketou 
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 VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 

Opis výsledků hlasování v okrsku 576661, číslo volebního obvodu 48 – OBEC POHOŘÍ – 2. kolo 

1. Miroslav Antl                                                                                               40 hlasů 

2. Luboš Řehák                                                                                                50 hlasů 

 

Po sečtení všech hlasů v celém volebním obvodu 48 se s převahou stal senátorem Miroslav Antl. 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 
Celkový počet odevzdaných úředních obálek:                                                                                395 

 

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva 

Pořadí          Jméno a příjmení                                       Věk         Pořadí na hl. listině             Počet hlasů 

Volební strana č.1 – Společně za odpovědný rozvoj obce 

Počet hlasů pro stranu: 2947, hranice: 215,6 

1. Zdeněk Svědík                                                     49                       8.                                         216 

2. Zdeněk Krafka                                                     56                       1.                                         208 

3. Josef Mervart                                                      51                       2.                                         209 

4. Martin Krejčík                                                      50                       3.                                         187 

5. Vít Jurásek                                                            36                       4.                                         214 

6. Petr Sobotka                                                        49                       5.                                         210 

7. Luboš Čížek                                                          54                       6.                                         193 

8. Pavel Bednář                                                        51                      7.                                         204 

Volební strana č. 2 – Sdružení občanů a spolků obce Pohoří 

Počet hlasů pro stranu: 2551, hranice: 187,0 

1. Jiří Oubrecht                                                         45                       1.                                        197 

2. Petr Kubíček                                                         43                        5.                                       192 

3. Martin Kubíček                                                    40                        3.                                        188 

4. Vratislav Izák                                                        60                        2.                                       182 

5. Ladislav Martinek                                                56                        4.                                       179 

6. Václav Hrušovský                                                 57                        6.                                       164 

7. Martin Růžička                                                     40                        7.                                       160 

Volební strana č. 3 – Mgr. Zdenka Kubíčková, nezávislý kandidát 

Počet hlasů pro stranu: 17, hranice: nepočítá se 

1. Zdenka Kubíčková                                                                                                                         17 
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Volební strana                                                                       Získané mandáty 

1 – Společně za odpověd. Rozvoj obce                                  8 

2 – Sdružení obč. a spolků Pohoří                                           7 

 
TJ Pohoří 
Opět máme za sebou úspěšný rok plný práce, sportu a zábavy. V letošním roce 2014 se nám podařilo 

zorganizovat nebo se zúčastnit několika tradičních i nových akcí: Čarodějnice, Pohádková náves, 

Pětiboj pro dospělé, Tenisový turnaj, Loučení s prázdninami, Strašidelný rej, Sraz absolventů 

pohořské školy, Nohejbalový turnaj a Vinobraní. Na začátku roku jsme realizovali druhou získanou 

dotaci od MAS Pohoda venkova. V klubovně na hřišti jsme zhotovili sádrokartony se zateplením po 

obvodových stěnách, přešroubovali jsme celé podlahy OSB deskami, položili nové linoleum a koberec 

v posilovně. Na dětském hřišti máme novou pyramidu na lezení, domek s tobogánem a dvě lavice na 

posezení. Máme z toho velkou radost . 

 

Na jaře nám vznikl nový kroužek tenisu. Navštěvuje ho pravidelně 14 dětí a zásluhu na tom má 

především trenér Honza Balún. Tento ušlechtilý a krásný sport pro kluky a holky bychom chtěli udržet 

a rozvíjet do budoucna. K tomu, abychom tenis v Pohoří udrželi, potřebujeme příští rok vybudovat 

druhý tenisový kurt, aby měli děti a dospělí kde trénovat a abychom mohli pořádat případné soutěže. 

Proto bych tímto chtěl požádat sponzory, kteří mají chuť přispět nějakou finanční částkou na 

vybudování většího zázemí pro tenis. 

Děkujeme. Tel. 777826622      Martin Kubíček - předseda TJ  
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Pár slov z naší Základní školy 
Podzim je za námi a s ním i první čtvrtletí letošního školního roku. Co všechno jsme od září ve škole 

stihli?  Samozřejmě se pilně učíme podle našeho školního vzdělávacího programu, každý ročník to, co 

má. Ale aby to nebylo jen o sezení v lavicích, uskutečňujeme i mnoho dalších aktivit. Máme za sebou 

deset lekcí plaveckého výcviku v Dobrušce, podzimní výlet do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové 

i celodenní školní projekt Halloweenský den. Navštívili jsme zdejší kostelík sv. Jana Křtitele a poslechli 

si varhanní koncert. Seznámili jsme se s Tondou Obalem v projektu recyklace odpadů a také jsme se 

stačili vyfotografovat na vánoční fotografie.  

Náš školní turistický kroužek již podnikl tři podzimní výlety a nachozené kilometry nám úspěšně 

přibývají. Ani ostatní školní zájmové kroužky nezahálejí, protože se snažíme rozvíjet naše žáky po 

všech stránkách i mimo vyučování. O tom, jak se nám to daří, budete mít možnost se přesvědčit na 

některé z našich školních akcí, na které veřejnost zveme. 

Jednu takovou jsme připravili spolu s dětmi a s učitelkami z MŠ ve spolupráci s Obcí Pohoří již 

poslední listopadový týden - tradiční adventní zpívaní s rozsvícením vánočního stromu, ale tam jste 

určitě byli a koledy jste si zazpívali s námi! A chystáme další. Protože je tu opět předvánoční čas, 

připravujeme pro rodiče a veřejnost vánoční výstavu prací žáků ZŠ i dětí z MŠ, a my ve škole i vánoční 

besídku, kterou můžete navštívit, užít si slavnostní atmosféru a navodit si vánoční náladu. 

Podzim je za námi a do konce roku zbývá již jen krok. Dovolte mi, abych vám jménem všech žáků a 

pracovnic naší školy popřála krásné a veselé Vánoce a šťastný rok 2015, prožitý ve zdraví a v pohodě. 

        Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ 
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Medailonek – představení nových členů OZ 
Jmenuji se Martin Kubíček, je mi 40 let a pracuji jako živnostník ve stavebnictví. Práce mě baví hlavně 

z důvodu, že se mohu ohlédnout a něco za sebou vidím. Mám rád sport, přírodu…. Do Pohoří jsem se 

přestěhoval s manželkou a dvěma dětmi téměř před pěti lety z Dobrušky. Postavili jsme zde malý, ale 

útulný domek. Z  Puliček pochází můj táta, máme zde příbuzné a na Pohoří jsem měl vždy hezké 

vzpomínky, když si představím babiččiny koláče, řízky nebo med od dědy :-). Jsem moc rád, že nás tu 

lidé kladně přijali, a já bych jim to chtěl nějak vrátit. 

V roce 2011 jsme se stali členy TJ Pohoří a o rok později mě zvolili předsedou. Podařilo se nám vyřešit 

dlouholetý spor o kabiny na hřišti a do TJ získat dva roky po sobě celkem 400 tis. Kč. Z dotace se 

zvelebila klubovna a dětské hřiště. Zásluhu na tom mají skvělí lidé a dobrá parta v TJ.  

A jaká je má vize, se kterou jsem se zúčastnil voleb do zastupitelstva? Je to podobné jako v mé 

profesi, chtěl bych se ohlédnout a něco za sebou vidět. Chtěl bych, abychom se scházeli a povídali. 

Proto Vás žádám, choďte za námi zastupiteli, komunikujte a dávejte nám své požadavky, které se 

Vám budeme snažit splnit. :-) 

                                                                                                  Martin Kubíček 
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Advent - "Adventus" znamená příchod 

"Adventus" znamená příchod 

Doba přípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". Toto označení pochází z latinského slova "adventus", 

což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním 

adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří 

připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na 

první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž 

do svého vlastního života. První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku 

koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té 

doby začínal Vánocemi. 

 Datum první adventní neděle  

Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá 

vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním vánoční svátkem). A protože 25. prosinec je 

každý rok v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do 

půlnoci dne 24.12. ("štědrý večer" je vigilie - předvečer hlavního vánočního svátku). Někdy se proto 

stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent 

vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle. 

 Adventní věnec 

Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu 

úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází 

jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje 

přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 8,12). 

Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec 

života. 

 Adventní písně - roráty 

Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - "roráty", sestavené podle 

biblických textů, převážně prorockých. (Roráty - název pochází z nejznámější latinské adventní písně 

pocházející z 16. stol z Francie: "Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám 

spasitele...). Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí 

ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy. 

Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. Byla to víra hluboká, poučená Božím slovem. 

Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit společenství církve, které je 

rozprostřeno přes celá století. 
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Význam adventu 

Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. A 

tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a 

připravuje nás na jeho slavný druhý příchod. 

V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a 

otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě" (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají 

jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my... 

Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu 

dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu 

své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která 

nám znemožňuje jít po jeho cestách... 

 

 

Proběhlé akce v obci 
 

 Dne 21. listopadu 2014 si v místním pohostinství zahráli ochotníci z Vamberka divadelní hru 

s názvem "Na správné adrese". 

 Dne 28. listopadu 2014 proběhlo vystoupení dětí ze základní a mateřské školy před kostelem. 

Potom jsme společně rozsvítili vánoční strom. 

 Ve čtvrtek dne 11. prosince 2014 se uskutečnila na základní škole Vánoční výstava žáků  

ZŠ a MŠ. Od 17 hod jsme mohli shlédnout vánoční vystoupení žáků ZŠ. 

 

 

 
 

Sledujte dění v obci i na Facebooku 

https://www.facebook.com/pohori 
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Zdobení vánočního stromu 
Prvním společným úkolem nově zvoleného zastupitelstva bylo zdobení vánočního stromku a instalace 

nových světelných prvků na lampy veřejného osvětlení. Této akce se zúčastnilo 11 zastupitelů. 

Nejlepší odměnou pro zastupitele bylo vydařené zpívání dětí před kostelem, které bylo zakončeno 

rozsvícením vánočního stromku. 

         Zdeněk Krafka 
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