LISTY OBCE POHOŘÍ
Občasník o životě a dění v obci

č. 2 / 2015

Vážení občané,
léto nám zaťukalo na okna, ale počasí jako by se spletlo a předvádí
nám své rozmary, na které jsme zvyklí v aprílovém měsíci. Musíme
doufat, že se počasí o prázdninách umoudří a všichni si budeme
moci odpočinout a nabrat nové síly.
V minulém čísle našich Listů jsme Vás informovali o havárii vody na
budově nového obecního úřadu. V současné době jsou poškozené
věci opravené a předběžně je stanoven termín kolaudace na první
dekádu měsíce srpna.
Náklady na opravy, způsobené zateklou vodou pod podlahové
plochy, jsou značně vysoké. Samotné vysoušení stálo 128.319,- Kč.
Za stavební práce + výměna poškozených věcí byla vyfakturovaná
částka 230.204,- Kč. K tomu musíme ještě připočítat náklady na
energii, která se spotřebovala na vysoušení a opravy v částce
cca 90.000,- Kč. Když to vše sečteme, tak prasklá fitinka za 40,- Kč
způsobila škody za více než 448.523,- Kč. Všechny náklady s touto
havárií spojené uhradí pojišťovna dodavatelské firmě Stating, která
stavbu prováděla.
Dne 11. června 2015 do naší obce zavítala komise soutěže „Vesnice
roku 2015“. Na prohlídku vesnice měla pouze dvě hodiny, a tak se
nám v tomto krátkém čase ani nepodařilo všechno připravené
prezentovat. Komisi se v naší obci velmi líbilo, ale na „stuhu“ to
ještě nedalo.
Porotu zaujala naše kronika, za kterou jsme získali diplom a cenu
pana hejtmana Královéhradeckého kraje ve výši 25.000,- Kč. Příště
už to musí vyjít!
Přeji Vám krásné léto.

Zdeněk Krafka, starosta obce
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 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2015
Dne 8. června 2015 se konalo slavnostní „Vítání občánků“ Obce Pohoří. Sedm nových občánků přivítal
starosta obce pan Zdeněk Krafka v zasedací místnosti nově postavené budovy čp. 117 v Pohoří.
Pásmo písniček a říkadel připravily s dětmi ředitelka mateřské školy paní Žďárková a ředitelka
základní školy paní Bělohlávková. Rodičům dětí byl poskytnut finanční dar ve výši 5.000 Kč, schválený
Radou obce Pohoří dne 30. 3. 2015.

Vavruška
Matěj

Kubíček
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Laura

Franc
Matěj

Jirečková
Justýna

Pelantová
Karla

Dvořák
Tadeáš

 ZŠ POHOŘÍ – NAŠI „ABSOLVENTI“
Rada obce Pohoří na svém jednání dne 6. 5. 2015 schválila finanční dar ve výši 5.000 Kč pro žáky,
kteří ukončili 5. ročník ke dni 30. 6. 2015 v Základní škole v Pohoří. Celkem se jednalo o 9 dětí.

 POZVÁNKA NA VESELKU
Obec Pohoří zve všechny příznivce dechovky
na koncert kapely Veselka.

sobota - 29. srpna 2015
od 14.00 hodin
Přírodní kulturní areál v Pohoří
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 POHOŘSKÝ STŘEVÍČEK
Umístění žáků v soutěži na 19. ročníku „POHOŘSKÝ STŘEVÍČEK“, který se konal v sobotu 2. května
v tělocvičně v Pohoří.
KATEGORIE I - Volný tanec
1. TACATA, Pink and White - mažoretky Dobruška
2. FIREWORKS, Annabell
- mažoretky ZŠ a MŠ Bílý Újezd
3. MEXICO, Pink and White - mažoretky Dobruška
VIDEOKRONIKA
KATEGORIE II - Moderní a scénický tanec
1. MOVING ALL AROUND - DDM Dobruška
2. LOLLIPOPS, Melouňátka - DDM Dobruška
3. I DARE YOU, Pohořáček - ZŠ Pohoří
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Záznam z akce naleznete na
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 ČARODĚJNICE – 30. 4. 2015
Sponzoři této akce byli: OÚ Pohoří, KPP, SDH, TJ Pohoří a M. Petrová - nápoje. Sraz lampionového
průvodu byl na parkovišti u ZŠ v Pohoří, pro dětské účastníky byla připravena odměna. Pálení
čarodějnic bylo na PKS, následoval ohňostroj a opékání párků.

 DEN ZEMĚ ANEB POMÁHÁME PŘÍRODĚ
Na Den země provedli zaměstnanci naší obce potřebný úklid obecního lesa. Odhozeného
nepořádku byla plná multikára - celkem 560 kg. Rádi uděláme tradici z podobných potřebných věcí.
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 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ POHOŘÍ
Vážení přátelé myslivosti, letos poprvé Vás jménem Mysliveckého sdružení (MS) Pohoří oslovujeme
na řádcích časopisu Listy obce Pohoří. Dovolte nám proto krátké představení našeho sdružení a širší
pohled do minulého období.
MS Pohoří bylo založeno v dubnu roku 2013. V současné době má 10 členů. MS Pohoří hospodaří
v pronajaté honitbě MS Pohoří o výměře 681,3 ha. Charakter honitby odpovídá ve větší míře polní
honitbě s menším podílem zalesněných pozemků. Naším hlavním posláním je ochrana přírody
a krajiny. Převážná část naší činnosti je realizována mimo zastavěnou oblast obce mimo zraky širší
veřejnosti. Zde provádíme například přikrmování a léčení zvěře, opatření k zamezení srážek vozidel se
zvěří na místních komunikacích, atd.
Nedílnou součástí naší činnosti je propagace myslivosti u široké veřejnosti a kulturní činnost v obci
Pohoří. V rámci kulturní činnosti jste se s námi v minulém období mohli setkat na tradičním
mysliveckém plese, který je každoročně uskutečněn v měsíci lednu na tanečním sále v pohostinství
„U Jedničky“. Ples je přímo spojen s kvalitní výzdobou sálu a bohatou tombolou, ve které převládá
myslivecká tématika.
Musíme zde zdůraznit, že v rámci kulturní činnosti nejsou opomíjeni ani ti nejmenší. Pro děti, a to
nejen z obce Pohoří, se MS Pohoří od svého vzniku aktivně podílí na organizaci a zajištění dětského
dnu v obci Pohoří. Na svém stanovišti seznamuje širokou veřejnost se základními znalostmi z oboru
myslivosti (plodiny, stromy, keře, stopy zvěře, myslivecké trofeje, volně žijící zvěř). Součástí programu
jsou i ukázky živé zvěře (bažant obecný, kachna divoká, psi,..). Kromě propagace myslivosti jsou
představeny a prezentovány ukázky z oblasti včelařství (úly, plástve, včelařské potřeby, nástroje
a pomůcky).
Děti z mateřské školy a školy Pohoří prokázaly během dětského dne dobré znalosti z oblasti přírody
a volně žijící zvěře. Pro nás to byla důležitá zpětná vazba, která potvrzuje, že instruktážní přednáška
v mateřské škole, zorganizovaná a zabezpečená naším sdružením, splnila svůj účel. Výsledky svědčí
i o kvalitní výuce ze strany sboru učitelek a učitelů ze školy a mateřské školy.
Na závěr nám dovolte jednu prosbu. Letní měsíce patří v myslivosti k významným měsícům v roce.
Není to z důvodu lovu, ale z důvodu rození a růstu mláďat volně žijící zvěře. Právě v těchto měsících
se rozhoduje o přežití bezbranných mláďat. Proto se společně chovejme v přírodě ohleduplně a tiše.
Pokud nějaká mláďata uvidíte, tak na ně prosím nesahejte a nerušte je. Pokud matka ucítí z mláděte
jakýkoliv lidský pach, už se k němu nikdy nevrátí. Rovněž i přímý kontakt nebo vyrušení od našich
čtyřnohých přátel může často končit zbytečným úhynem. Nepouštějme proto naše psy do keřů
a vyšších porostů, kde se právě často nacházejí ukrytá mláďata.
Za nás a i volně žijící zvěř Vám děkujeme a přejeme Vám spoustu pěkných zážitků ať už ve volné
přírodě, nebo s námi na kulturních akcích.
Za MS Pohoří Ing. Petr Tomek, Ph.D. – hospodář
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 50 LET OD ZALOŽENÍ ČZS POHOŘÍ
28. březen 2015, den padesátého výročí od založení ZO ČZS Pohoří, je minulostí. V sobotu 28. 3. 2015
uplynulo přesně na den 50 let, kdy byla založena základní organizace ČZS Pohoří. Současná ZO si toto
významné výročí hluboce uvědomovala. Ještě daleko dříve, než se sešel rok 2014 s rokem 2015,
rozhodl výbor o termínu, konat malou vzpomínkovou oslavu a to v sobotu 28. 3. 2015. Tomuto datu
byla podřízena veškerá přípravná činnost.
Motem celé akce byla doprovodná výstavka dokumentů z celé padesátileté činnosti. Že nebyla jen
léta plodné činnosti, ale i léta určitého poklesu, je
zcela přirozené.
Vraťme se však ke dni samotné oslavy, na kterou byli
pozváni všichni současní i bývalí členové místní
organizace, ale i všechny organizace z územního
sdružení okresu Rychnov nad Kněžnou, ÚS okresu
Náchod a Hradec Králové, a představitelé všech
místních organizací.
Vlastní program celého dne zahájil předseda ZO,
přítel Mervart Jaroslav. Následovalo vystoupení dětí
z MŠ a žáků ze ZŠ v místě. Po tomto krátkém
připomenutí, že se k nám blíží opět jaro, se ujal slova
opět předseda, který popsal stručně celé uplynulé
padesátileté období činnosti ZO. Zejména zdůraznil
období, kdy se konaly místní výstavy pod názvem
FLORA POHOŘÍ, jejichž úspěšnost si tento titul plně
zasloužila. V pozdějších létech následovaly nádherné
plesy s aranží téměř jako na výstavách. Krom této
zmíněné činnosti byly pořádány tematické přednášky,
besedy, zájezdy a další osvětová činnost.
V posledních 11 letech nelze opomenout úspěšnou aktivní účast na výstavách ZVČ v Častolovicích,
konání místních jahodobraní a dalších akcí.
Po krátké občerstvující přestávce dostal slovo přítel Matejsek z Vršovky, který se zaměřil na
ovocnářství v uplynulých 50 letech ve zdejších podmínkách. Slovo dostali i hosté. Jménem ÚS
v Rychnově nad Kněžnou vystoupil se zdravicí přítel ing. R. Filip, který předal do rukou předsedy
ZO od Republikové rady ČZS základní organizaci Pohoří, stříbrnou medaili a diplom za mimořádné
zásluhy o ČZS a dlouholetou obětavou práci pro rozvoj zahrádkářského hnutí.
Toto ocenění práce bylo naprosto nečekané. O to více zahřálo u srdce všechny přítomné členy ZO.
Připojili se též gratulanti ze sousední ZO Opočno pod Orlickými horami s nápaditým dortem v podobě
zeleninové zahrady a jejich škůdci, zástupci ZO Kostelec nad Orlicí, Velké Jesenice z okresu Náchod
a další.
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Závěrečná slova poděkování předsedy patřila všem přítomným na této malé slavnosti, všem
sponzorům, kteří svým přístupem přispěli k úspěšnému průběhu, obci Pohoří za spoluúčast
a v neposlední řadě organizátorům z řad členů výboru a některých dalších členů ZO.
Po celé téměř jarní povětří, které akci provázelo, byla výstavka na 24 panelech přístupná po celé
odpoledne veřejnosti. Velkému zájmu se těšily již téměř historické fotografie.
Jaroslav Mervart, předseda ZO ČZS Pohoří
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 SPORTOVNÍ NOVINKY Z OBCE
Plánované akce TJ:

- srpen - Pětiboj dvojic
- ukončení prázdnin pro děti a rodiče s možností stanovat na hřišti
- září - Tenisový turnaj na Posvícení

Příznivcům sportu bychom dále rádi oznámili, že tenisové kurty, které jsme budovali od začátku roku,
jsou připravené na tenisová utkání, tréninky i hru pro radost. Naši členové na nich strávili přes 1050
brigádnických hodin. A jak probíhala výstavba hřišť? Těžké bylo vymyslet, jak budou kurty,
volejbalové hřiště a vše okolo rozmístěné. Všechny thuje jsme přesázeli do jedné řady, vybourali
středové oplocení, kůly na sítě a demontovali odrazovou stěnu z panelů. Vyvrtali jsme nové díry pro
sloupy na oplocení a sítě a zabetonovali je. Nechali jsme dovézt několik aut šotoliny, které jsme
rozvozili a uváleli. Svařili jsme nové branky a namontovali pletivo. Po důkladném srovnání terénu
nakonec přišla antuka a montáž plastových lajn.
Na hřišti už pokračují tréninky dětských tenistů, nově se k nim přidaly i ženy, ale nejčastěji zde hrají
kluci všech věkových kategorií.
Tenisové kurty jsou nachystané i pro všechny další zájemce o tenis (pro nečleny TJ) za mírný poplatek
80,-/kurt za hodinu. Volejbalové a nohejbalové hřiště se nám podařilo při tomto zápalu vybudovat
také a je připraveno k volnému využívání pro všechny. Děkuji všem členům TJ a nečlenům, kteří nám
pomáhali :-).
Martin Kubíček
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 POZDRAV Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Léto se už hlásí horkými dny a my se pomalu loučíme s nejstaršími dětmi, které se už těší do 1. třídy.
28. května jsme se vydali na Kunětickou Horu, kde jsme v prostorách hradu zhlédli pohádku „Čertův
poklad“. V podhradí jsme si prohlédli zvířata v místní oboře, vyzkoušeli skluzavku a nechyběla ani
zmrzlina. Na svůj svátek - 1. června se děti vydováděly na školní zahradě. Měli jsme zapůjčené
2 skákací hrady, připraveno několik soutěží a děti si vyráběly „megabubliny“.
Dne 18. 6. proběhla „zahradní slavnost“, na které vystoupily nejstarší děti s krátkým programem
a byly pasovány na prvňáčky. Sedm dětí ze ZŠ vystoupilo s tanečkem, který si samy nacvičily. Závěrem
si společně zatancovaly všechny děti. Maminky se opět postaraly o bohaté občerstvení a paní
Hanušová přivedla svého poníka, na kterém se děti povozily. Každý rok se se slzami v očích loučíme
s odcházejícími dětmi, které nám za dobu tří let přirostly k srdci, ale život jde dál a bohužel ubíhá čím
dál rychleji.
Do ZŠ odchází tedy 8 dětí, jedna holčička se stěhuje do Dobrušky a k zápisu přišlo 5 dětí. K 1. září
máme zatím zapsáno 24 dětí, z toho jeden chlapec z Opočna a jeden z Českého Meziříčí. Po dlouhých
letech nedostatku míst v předškolních zařízeních, kdy jsme ani u nás nemohli vyhovět všem žádostem
o umístění, se projevuje snížená porodnost v letech 2012 a 2013.
Mateřská škola bude uzavřena od 13. 7. do 14. 8. 2015. V době uzavření dojde k výměně
nevyhovujícího osvětlení a výměně dětských stolků a židliček v prostoru třídy. Na zahradě MŠ
musíme odstranit železnou sestavu, která neodpovídá stávajícím bezpečnostním normám a ke
skluzavce a malé horolezecké stěně musíme zajistit vhodnou dopadovou plochu.
Rodičům děkujeme za velmi dobrou spolupráci a těšíme se na další společné akce. Přejeme všem
krásné léto a příjemnou dovolenou, plnou hezkých zážitků.
Za kolektiv MŠ - Žďárková Eliška, ředitelka
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 OBNOVA PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ
Na jaře letošního roku proběhla pravidelná údržba podlahy v naší tělocvičně.

 GRATULACE K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
Paní Lidmila Kupková z Pohoří oslavila v letošním roce 97. narozeniny. Blahopřejeme!
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 OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE SDH
V sobotu dne 6. 6. 2015 proběhlo na hřišti TJ Pohoří Okresní kolo soutěže v požárním sportu. Soutěže
se zúčastnilo celkem 26 družstev, z toho 6 družstev žen. Naše družstvo v kategorii muži do 35 let se
umístilo na 4. místě. Další naše družstvo v kategorii muži nad 35 let se umístilo na 7. místě. Tato akce
se vydařila a pořadatelé se těší na další ročník.

 SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu dne 28. 3. 2015 proběhl v naší obci sběr nebezpečného odpadu, který zajišťuje firma Marius
Pedersen. O sběr nebezpečného odpadu byl v letošním roce mimořádný zájem.
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 PROGRAM POHOFEST 2015
Orientační program Pohofestu – může být upraven v závislosti na situaci a počasí.
pátek 3. 7. 2015

otevření areálu, soutěže v areálu, noční soutěže, promítání, párty,
hudební produkce

sobota 4. 7. 2015

slalom, zručnost, soutěže v areálu, přednášky, noční soutěže, promítání,
párty, hudební produkce

neděle 5. 7. 2015

sprint, výstava vozidel, spanilá jízda, focení, vyhlášení, promítání,
párty, hudební produkce

 POZVÁNKA NA KAPELU POHORANKA
Obec Pohoří Vás srdečně zve na kapelu POHORANKA. Vystoupí v Přírodním kulturním areálu v neděli
dne 12. července 2015 od 14.00 hodin.

První zmínka o tom, že by mohla vzniknout dechová kapela, zazněla v létě roku 2007. Za dobu své
existence se v kapele vystřídalo několik muzikantů a zpěváků, než se počet ustálil na jedenáct
zkušených hráčů a čtyři sólové zpěváky. Většina členů kapely působí současně i v jiných orchestrech
s různými hudebními žánry. Repertoár kapela čerpá ze skladeb českých i moravských autorů.
V poslední době má i několik vlastních skladeb, kterými se může pochlubit. Za krátkou dobu trvání
své existence natočila na přelomu roku 2010 a 2011 svoji první demo nahrávku s názvem „Pohoranka
Jana Pohorského live“. Kapela se během svého působení účastnila různých akcí, např. Dechové
slavnosti ve Svitavách, Lubenská šťopička, pravidelně se účastní Májové křídlovky v Trstěnici a na
jiných setkáních přátel dechovky - nejen ve východních Čechách. Výzvou a motivací pro Pohoranku
byla účast na Kubešově Soběslavi.

Listy obce Pohoří vydává Obecní úřad Pohoří, Pohoří 186, 518 01 Dobruška,
tel.: 494 623 346 | e–mail: urad@obecpohori.cz | web: www.obecpohori.cz
Facebook stránka obce Pohoří: www.facebook.com/pohori
Grafická příprava: Vega TEAM – www.vegateam.cz | www.reklamnistudio.cz
Tisk: Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška – Pulice.
Vychází nákladem 250 ks. Veškerá práva vyhrazena.
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