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LISTY OBCE POHOŘÍ
Občasník o životě a dění v obci

č. 1 / 2016

Vážení občané!
Dovolte mi, abych Vás v tomto čísle poprvé pozdravil z nového
obecního úřadu. Vánoční volno padlo na stěhování a začátek roku
byl poznamenán velkým zvykáním na nové prostředí a zařazováním
dokumentů do nových kanceláří.
Provoz úřadu se nám ale i přesto podařilo zahájit již od druhého
týdne roku 2016. A jak se nám zde úřaduje? To můžete posoudit
z fotografie prvního zasedání našich nejmladších občánků, kteří při
100% účasti na této schůzi odhlasovali jednomyslně pokračování
rozvoje naší obce Pohoří dle výsledku ankety našich občanů. Ti sami
určili priority dalších investičních plánů a akcí, které se budou
realizovat dle finančních možností obce a dostupných dotací.

Zdeněk Krafka, starosta obce

 SKUPINA HRADIŠŤAN V POHOŘÍ
Obec Pohoří připravuje na nedělní pouťové odpoledne 26. 6. 2016
od 15 hodin koncert hudební skupiny Hradišťan s uměleckým
vedoucím Jiřím Pavlicou. Vstupenky budou v předprodeji na
Obecním úřadě za 150 Kč a přímo před koncertem za 200 Kč.
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 MŠ - RADUJME SE, VESELME SE – JARO JE TU!
Zima nám letos nadělila alespoň trochu sněhu. Mohli jsme se proto několikrát vyřádit na bobech
a saních za budovou tělocvičny a stihli jsme si postavit i sněhuláky. V lednu jsme se zúčastnili
divadelního představení v Dobrušce pod názvem „Kdo si hraje nezlobí“. 27. ledna si 6 dětí prohlédlo
prostředí naší základní školy a zúčastnily se jedné vyučovací hodiny v 1. třídě. Všichni byli z účasti na
hodině nadšeni a těšili se k zápisu.
Únor byl pro nás měsíc řemesel a různých povolání. Přijeli k nám na besedu 2 policisté, kteří dětem
vysvětlovali, jak se mají chovat v různých, pro ně nebezpečných, situacích. Především chlapce zaujaly
zbraně, vysílačky a policejní auto, které si děti mohly prohlédnout za budovou MŠ. Závěrem měsíce
nás pan Izák a pan Vlášek ml. provedli novým zázemím našich dobrovolných hasičů. Ukázali dětem
oblečení hasičů a pomůcky potřebné k zásahu. Masopust se opět vydařil. Počasí nám přálo, ale účast
dětí ovlivnila velká nemocnost.
V rámci předčtenářské gramotnosti si 8 nejstarších dětí prohlédlo 1. března městskou knihovnu
v Dobrušce. Návštěvě předcházela výstavka oblíbených knih dětí v MŠ, jejich prohlížení a předčítání
z nich. Postupně si tak děti vytvářejí kladný vztah ke knize a čtení.
Se zimou jsme se rozloučili tradičně vhozením „Moreny“ do řeky za vsí a těšíme se na přicházející
jaro. Hledáme první jarní květiny, pozorujeme hladové včelky a hlídáme čapí hnízdo s nadějí, že
k nám letos čápi přiletí a zahnízdí.
Na Velikonoce jsme se připravovali pletením pomlázek ze čtyř proutků, zdobením vejdunků, výrobou
beránka a zajíčka. Naučili jsme se říkadla, koledy a píseň související s jarním svátkem. Na základě
vlastních prožitků se tak děti seznamují s touto hezkou lidovou tradicí a věříme, že ji budou jednou
předávat svým dětem. Teď už netrpělivě čekáme, až teplý větřík vysuší trávu, sluníčko prohřeje
vzduch a my si budeme zase hrát na naší školní zahradě.

Žďárková Eliška, ředitelka MŠ

Vyjádření k vyhodnocení ankety, kterou uskutečnil OÚ Pohoří v závěru roku 2015
Výsledky ankety jsou umístěny na internetových stránkách obce. V anketě se vyjádřilo 59 občanů.
Z toho 7 projevilo v kolonce MŠ nespokojenost s délkou provozní doby (9 hodin) a školním
stravováním.
Prodloužení provozu na jednotřídní MŠ není možné, neboť by vůbec nedocházelo k překrývání
pracovní doby pedagogických pracovnic a nebyla by zajištěna bezpečnost dětí hlavně na vycházkách.
Na další pedagogickou pracovnici nedostaneme od krajského úřadu peníze, neboť státní dotace je
přidělována na počet zapsaných dětí.
Jídelníčky školní jídelny jsou každoročně kontrolovány pracovnicí hygienické stanice a v určitých
intervalech i Českou školní inspekcí. Dosud nebyly zjištěny žádné nedostatky. Spotřební koš je plněn.
Polotovary (což jsou většinou ryby) jsou zařazovány maximálně 3x za měsíc. Přesto i těchto pár
negativních ohlasů je pro nás výzvou, abychom se snažili zpestřit jídelníček pro naše strávníky.
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 ZŠ – U NÁS VE ŠKOLE
Letošní školní rok pomalu vstupuje do svého posledního čtvrtletí. Před námi je několik jarních
a později letních týdnů, ve kterých máme ještě spoustu práce s učením, ale přitom už pomalu cítíme
blížící se prázdninové dny. Tato doba je pro nás učitelky asi nejobtížnější; i my už ty prázdniny
potřebujeme, někdy možná víc, než naši žáci. Ale všechno má svůj čas.
V měsíci lednu proběhl v naší škole zápis žáků do 1. ročníku. Letos přišlo k zápisu 5 dětí se svými
rodiči. Jako každý rok je uvítaly pohádkové bytosti, které děti po škole doprovázely. Budoucí žáci
1. ročníku všem náležitostem zápisu vyhověli, dostali drobné dárky a myslím, že odcházeli spokojeně.
Mimo toho, že se snažíme žáky naučit všechno, co máme, snažíme se i zpříjemnit si společně
strávené chvíle ve škole. A tak jsme v měsíci únoru vyjeli dvakrát na zimní stadion do Opočna oprášit
své bruslařské umění a již tradičně jsme 9. 2. obešli vesnici s průvodem masek o masopustu. Průvod
jsme ukončili společným vystoupením s dětmi z MŠ na parkovišti u školy.
V březnu jsme se chystali na Velikonoce, děti vytvořily v hodinách pracovních činností a v kroužku
Dovedných rukou spoustu pěkných dekorací, určitě vám svátky jara zpříjemnily. Začátkem dubna
jsme ve škole začali připravovat malé divadelní představení, kterého se účastní všichni žáci školy. A co
plánujeme dál? S pěkným počasím vyrazíme zase s členy turistického kroužku na nějaký ten výšlap,
všechny žáky čeká výlet ke Dni Země a potom ještě společný školní výlet. Čeká nás kurz dopravní
výchovy pro žáky 3., 4. a 5. r. s výjezdem na dopravní hřiště. V sobotu 7. 5. všechny pozveme na
jubilejní 20. ročník naší taneční soutěže Pohořský střevíček, na které se představí i náš taneční
kroužek Pohořáček. Určitě společně oslavíme Den dětí,… ale nebudu všechno prozrazovat dopředu.
Tak hodně sil do těch následujících školních týdnů!
Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ
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 PŘEDNÁŠKA JIŘÍHO MÁRY O NEOBVYKLÉM CESTOVÁNÍ
20.2.2016 naši obec opět navštívil pan Jiří Mára s další přednáškou, ve které posluchače zavedl
do krásných míst Rakouska a Francie. S pomocí rodiny Jiří Mára dokázal překonat své zdravotní
problémy a vyšplhal se k alpským velikánům, shlédl ledovce, jezera i vodopády a viděl největší křišťál
světa. Navštívil významná města jako je Vídeň, kde mohl vidět zajímavou budovu,
tzv. Hundertwasserhaus. Dalším městem byl Innsbruck, který je známým olympijským střediskem.
V Salzburgu navštívili zámek Hellbrunn s krásnými zahradami a rodný dům Amadea Mozarta. Poté
lázeňské město Bad Gastein, uprostřed tohoto města je krásný vodopád, který měří 341 m. Navštívili
i horské vesnice s historickými budovami. Na horských pastvinách se pasou krávy, ale představte si,
nejsou fialové. Jirkovi se při cestování po Alpách splnil sen, který si vysnil, když ležel v nemocnici
a sledoval seriál Doktor z hor. Celé rodině se totiž podařilo navštívit dům, ve kterém měl doktor svou
ordinaci, i když to nebylo jednoduché. Na závěr cesty Rakouskem si dopřáli všichni sladkou tečku ve
skvělé čokoládovně.
Ve Francii obdivoval Savojské Benátky, které jsou prý mnohem barevnější než nám známé Benátky
v Itálii a prodávají tady vynikající zmrzlinu. Dojel s rodinou až mezi sopky ve Francouzském
středohoří. Ale největší dobrodružství zažili Márovi při týdenní plavbě na hausbótu po vodním kanále
du Midi. Plavba byla plná adrenalinu. A nejen to, navštívili i mnoho krásných měst, jako je Lyon. Zde
navštívili katedrálu sv. Jana, která je na vrcholu města. Odtud je krásný pohled na celý Lyon.
Nevynechali ani návštěvu botanické zahrady a Lyonského parku, kde viděli daňky. Dalším místem byla
Mont-Saint-Michel. Bylo toho skutečně mnoho, co se díky Jirkově pečlivé přípravě celé expedice
podařilo, a co nám návštěvníkům v příjemné atmosféře předvedli. Jirka a jeho rodina je důkazem
toho, že i člověk na vozíčku má krásnou životní náplň a že si může splnit i nějaké sny a nevzdává to.
Gratulujeme !!!

 KARNEVAL
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 MASOPUST
Již tradičně se na masopustní úterý předvedli žáci základní školy spolu s dětmi z mateřské školky pod
vedením vynalézavých učitelek se svým programem. Na parkovišti u školy jsme vyslechli písničky
a básničky a obdivovali masky, ve kterých se děti masopustního reje zúčastnily.
Některé odvážnější maminky a babičky se nechaly přesvědčit a pro radost dětí ze školičky se přidaly
k písničce napodobením zvuků domácích zvířat a tak přispěly k všeobecnému veselí. Děti si za své
představení vysloužily sladké odměny.

 VOLIÉRA PRO ODCHYCENÉ PSY
Obec zakoupila voliéru pro psí tuláky. Voliéra je velká, pevná, vybavená miskami na vodu i krmení.
Slouží pouze k dočasnému zabezpečení toulavých psů, není v ní bouda. Dne 4. 3. 2016 jsme ji poprvé
použili, a to v jednom dni hned dvakrát. Nejdříve byla odchycena fena čuvače, která pobíhala po obci.
Fena nebyla sice nebezpečná, byla
spíše mazlivá, ale na útěku omezovala
dopravu v obci a při své velikosti
a vstřícnosti vyděsila některé děti.
Krátce po odchytu si pro ni přijel pan
Hovorka. Sotva jsme vrátili jednoho
psa, panem Moravcem byl odchycen
další pes. I ten byl během odpoledne
vrácen majiteli. Pracovníci obce byli
rádi, že voliéra je k dispozici a nemusí
se s hlídáním psů trápit na úřadě, či
pro ně hledat dočasné umístění.
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 PLÁN VÝLETŮ – KLUB ČESKÝCH TURISTŮ POHOŘÍ











21. května
11. června
2. července
20. července
3. září
1. října
22. října
17. - 20. listopadu
3. prosince
29. prosince

Dětský výlet (8km)
Dobruška – popravčí místa (12 km)
Velká Deštná – západ Slunce (13 km)
Posezení „Na statku“
Liberk – Rampuše – Kačerov – Liberk (12 km)
Litomyšl – Čistá „U Zběhlíka“ (10 km)
Česká Třebová – Semín (Knejpy) – Česká Třebová (14 km)
Poslední puchýř – Lázně Bělohrad
Čertovský – Cukrárna Dobruška (12 km)
Tajný výlet (? km)

Více informací :

pan Mervart (tel. 605 265 585) nebo pan Stoklasa (tel. 731 289 774)

 VYHODNOCENÍ ANKETY
PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ
Tímto děkujeme zvolenému týmu zastupitelů pod vedením Ing. Martina Krejčíka za přípravu
a vyhodnocení ankety. Zároveň děkujeme všem občanům, kteří vyplnili svůj pohled na věc.
Vyhodnocení je pro obec důležité, může sloužit i jako podklad pro získávání dotací.
Anketa v úplném rozsahu je zveřejněna na webových stránkách Obce Pohoří.
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6 9 6 11 5
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 RADA OBCE SCHVÁLILA
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TĚMTO ORGANIZACÍM
Domácí hospic Setkání, o.p.s., Rychnov nad Kněžnou, www.hospicrychnov.cz
domácí hospicová péče v rodinách
Agentura domácí péče, České Meziříčí
provoz pečovatelské služby
Farní charita Dobruška, www.dobruska.charita.cz
pomoc lidem v nouzi, sociální služba osobní asistence, půjčovna zdravotnických pomůcek
Poskytované služby neváhejte v případě potřeby využít.

 MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2016
Místní poplatek za odpady a za psy můžete zaplatit v hotovosti na OÚ Pohoří nebo na účet obce
124 102 594 / 0600, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do popisu uveďte typ poplatku.



Poplatek za odpady na kalendářní rok 2016 je 400 Kč za osobu trvale hlášenou v obci Pohoří.
Splatnost je do 30. 4. 2016.
Poplatek za jednoho psa je 100 Kč, za druhého 200 Kč. Splatnost byla do 31. 3. 2016.

 TEN UMÍ TO – TA ZASE TOHLE
Ne, nejednalo se o omyl – to jsme si jen půjčili malou část sborové písně ze známého českého filmu,
k pojmenování naší výstavky.
Ale k věci. Při kontaktu s mnoha občany naší obce, jsme se stále více utvrzovali, že pořekadlo české
ručičky stále platí. A tak od tohoto přesvědčení nebylo daleko k myšlence podělit se o umění,
ke kterému nebylo zapotřebí žádné umělecké školy. Stačily nápady, obrazotvornost a dílo je na světě.
Proč se o tuto krásu nepodělit se sousedy, spoluobčany naší obce, kteří tohoto uměleckého nadání
nemají.
Tak vznikla myšlenka, oslovit celou obec od dětí až po občany vysokého věku. Chce to jen trochu
odvahy a to co je někomu přirozené, ukázat celé veřejnosti. Celého projektu se chopila ZO ČZS
v místě, organizace, která to má částečně i v popisu práce.
Bohužel, dnes je to již příjemná minulost, protože 2. duben 2016 byl dnem, kdy se výstavka ručních
prací uskutečnila. Zda ji lze označit jako první, ukáže teprve čas. Pořadatelé přivítali celkem
23 vystavovatelů, jednotlivců i kolektivů, jako děti z mateřské školy a žáky ze základní školy v místě.
Všichni vystavovatelé předčili svými výtvory očekávání, ať se jednalo o pletené, háčkované,
paličkované, šité unikáty, stejně tak výrobky ze dřeva a jiných materiálů. O nápady nebyla nouze.
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Snad za největší úspěch z této výstavy lze označit přímý prodej obrazu teprve jedenáctileté „malířky“
Adélky Kubalové. Pro malé návštěvníky, zejména kluky, byly nejvíce přitažlivé papírové modely.
Nezapomněli jsme ani na to, že jsme zahrádkáři. A tak sál hostince U jedničky, kde se výstava konala,
byl patřičně vyzdoben květinami.
Paměť, zejména starších občanů, byla oživena i několika panely s fotografiemi z padesátileté
minulosti zahrádkářů v Pohoří. Vyjádření většiny návštěvníků zavazuje organizátory k pokračování
i v příštích létech. Zároveň to je to nejlepší poděkování všem, kteří tuto výstavu vytvořili, ale
především těm, kteří svými výrobky a výpěstky přispěli.

Ještě jednou moc děkujeme!
Zahrádkáři z Pohoří

 NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ
Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva.
Podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu
a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději
do 31. prosince 2016.
Toto sdělení je určeno odborně způsobilým osobám a provozovatelům těchto zdrojů.
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 NOVÉ OZNAČENÍ BUDOV V MAJETKU OBCE
Záměrem celé této akce bylo
jednotné
označení
všech
budov, které jsou v majetku
obce.
Rada obce Pohoří schválila na
svém již 27. zasedání dne
31. 3. 2016 pořízení nových
smaltovaných cedulí, které
budou umístěny na budovy
v majetku obce.
Tyto nové smaltované cedule
obsahují název budovy, číslo
popisné a znak obce Pohoří.
Pan Ing. Vít Jurásek z Pohoří
připravil
grafiku
včetně
výběrového řízení. Tímto mu
děkujeme za velmi dobře
odvedenou práci.

 ORIENTAČNÍ PLÁN AKCÍ NA ROK 2016

















29. dubna od 19:30
7. května
7. května
28. května
26. června
26. června od 15:00
1. - 3. července
22. - 23. července
26. srpna
28. července
září
10. září
8. října
25. listopadu
prosinec
30. prosince

Čarodějnice pro děti s rodiči, lampionový průvod, ohňostroj
Pohořský střevíček - 20. ročník
Strašidelný rej
Pohádková náves
Pohořská pouť
skupina Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou
PohoFest – sraz vozů Škoda
Agressive Music Fest – vystoupení metalových kapel
Loučení s prázdninami
Kapela VESELKA (od 14 hodin)
Posvícení v Pohoří
Tenisový turnaj
Koláčkové klání, zahraje kapela KLAPETO
Adventní zpívání před kostelem
Vánoční výstava ZŠ a besídka
Ping-pongový turnaj
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 POZDRAV OD SPORTOVCŮ
Na začátek článku Vás chci všechny pozdravit a popřát Vám překrásné jaro. I nás po zimě čeká
spousta práce. Je potřeba nachystat tenisové kurty (vyhrabat nečistoty, napnout lajny, doházet
antuku, kropit a válcovat a válcovat). Chystáme se ke klubovně přistavět střechu proti dešti
a prudkému sluníčku, abychom měli prima výhled na tenisty i tenistky .
V únoru jsme pokáceli staré a již nebezpečné břízy zasahující na chodník a hřiště. V brzké době dojde
k osázení vzniklého prostoru novými lípami. Během zimy, den před Silvestrem, jsme pořádali v místní
tělocvičně 2. ročník Pingpongového turnaje pro 21 mužů a 10 žen. Pořadatelé Pavel Ždárek se synem
Pájou byli skvělí, milá obsluha v občerstvení, prostě akce, na kterou se nezapomíná. První místo
vybojovali Josef Fiala a Renata Divoká. Od podzimních měsíců jsme já a Kamila Effenberková vedly
kroužek cvičení pro menší děti. Ti velcí se každý pátek těšili do tělocvičny na floorball. Letos se jim
věnovali trenéři Honza Čuda a Miloš Sobotka, Martin Růžička s Martinem Kubíčkem a v bráně chytal
Viktor Mervart. Tímto klukům za jejich ochotu děkuji.
Těšíme se na blízké akce obce, kde jako spolek rádi vypomůžeme. V nejbližší době to budou
Čarodějnice - dětské soutěže. Všechny šikovné děti dostanou moc dobrý perníček od čarodějnice
Báry. Při úspěšné akci Pohořský střevíček budeme mít stánek s občerstvením. První květnovou sobotu
Vás zveme na hřiště na naši skvělou akci Strašidelný rej. Těšit se můžete na strašidla, magickou
hudbu, dobré jídlo a na super vafle.

Zasportovat si na hřiště přijďte kdykoli - volejbalové, nohejbalové hřiště a tenisové kurty už čekají .
Michaela Kubíčková
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 NÁKLADY NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Likvidace odpadů není levnou záležitostí a je třeba si to uvědomit. Podívejte se pro představu na
stručnou sondu do nákladů odpadového hospodářství v obci Pohoří za předchozí 2 roky.

rok 2014
Množství
[t]
tříděný odpad
z toho:

sklo
plasty
papír
kov

bioodpad
komunální odpad (hřbitov a jiné)
nebezpečný odpad
směsný komunální odpad

7.36
10.26
1.37
0
87.46
10.54

155.86

rok 2015

Částka
[Kč]
96 897 Kč
6 522 Kč
83 645 Kč
6 730 Kč
0 Kč
47 693 Kč
14 543 Kč
8 493 Kč

Množství
[t]

242 268 Kč

160.23

6.97
9.62
2.27
0.12
72.02
2.28

Částka
[Kč]
110 196 Kč
8 759 Kč
87 959 Kč
11 887 Kč
1 591 Kč
69 361 Kč
3 184 Kč
16 510 Kč
242 268 Kč

Náklady celkem

409 894 Kč

441 519 Kč

EKO-KOM uhradil
od občanů vybráno

68 530 Kč
267 066 Kč

64 823 Kč
265 900 Kč

Uhrazeno celkem

335 596 Kč

330 723 Kč

rozdíl = deficit

74 298 Kč

110 796 Kč

 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Obec Pohoří zve všechny rodiče s dětmi narozenými v loňském roce k slavnostnímu přivítání nových
občánků, které proběhne začátkem června 2016. Kdo máte o uvítání zájem, nahlaste se na Obecním
úřadě v Pohoří. Pro účely evidence je třeba sdělit jméno a datum narození dítěte, Vaše jméno a vztah
k dítěti, kontaktní telefon a adresu, na kterou Vám bude zaslána pozvánka. Podmínkou je trvalé
bydliště v obci Pohoří a datum narození dítěte v kalendářním roce 2015.

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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