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LISTY OBCE POHOŘÍ
Občasník o životě a dění v obci

č. 2 / 2016

Vážení občané!
Sliby se mají plnit nejen o Vánocích – to se zpívá v jedné písničce
Janka Ledeckého. Také já jsem slíbil, že na PKS bude po vykácení
přerostlých stromů zeleň opětovně vysázena. Získat dotace na
ozelenění našeho areálu nebylo zrovna jednoduché. Podání žádosti
bylo právě v době, kdy se konaly komunální volby v naší obci
a hodně času mi zabrala příprava kandidátky. Vše se ale podařilo
a dnes už můžeme mít radost z 17 nových stromů – lip, které pan
Moravec usilovně zalévá, aby nedošlo k jejich zaschnutí. Z těchto
důvodů byla také prohloubena původní studna na PKS, která šetří
značné náklady na zalévání nejen těchto nových stromů.
Uznatelným nákladem dotace je ještě výsadba keřů a květinových
záhonů. Tím dostane náš areál a i celé okolí nový výraz a věřím
tomu, že se Vám bude líbit. Zároveň mě ale trápí, že velmi klesá
využitelnost tohoto krásného zázemí. Vzpomínám, když jsem tady
jako mladý člen kapely „Ještěři“ hrával, jak se spolky obce
předháněly v získání termínů na pořádání zábav a různých akcí.
Dnes nemá o areál žádný ze spolků zájem a odehrávají se zde jen
akce pořádané naší obcí, jako je Dětský den, Pouťové odpoledne,
Pohofest a koncert Veselky. Nad tímto neutěšeným stavem je
potřeba se zamyslet a připravit návrh na lepší využití tohoto
přírodního střediska.
Zdeněk Krafka, starosta obce

 VÝZVA OBČANŮM
Žádáme všechny obyvatele Pohoří - neblokujte chodníky! Chodníky
mají zvyšovat bezpečnost chodců. Jsou určeny k chození a ne k stání
vozidel a umístění popelnic. Je třeba zajistit bezpečný průchod
postiženým občanům, lidem, kteří potřebují k chůzi hole,
maminkám s kočárky. Máme v naší obci i občany zrakově postižené
a těm tyto překážky způsobují nemalé problémy. Není přípustné,
aby se tito lidé museli vyhýbat překážkám na chodnících
a vstupovat na vozovku.
Obec Pohoří
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 ZÁKLADNÍ ŠKOLA – POZDRAV Z LAVIC
Je téměř konec září a my ve škole máme za sebou začátek školního roku. Naši prvňáčci si na nás i na
nové prostředí již zvykli a stali se z nich opravdoví školáci, i když někteří nejsou za svými krásnými
novými aktovkami skoro ani vidět. I naši starší žáci se po prázdninách již pustili do práce a jde nám to
společně pěkně od ruky.
Letošní začátek nového školního roku byl pro nás trochu slavnostnější, než to bývá obvyklé. Po
„pracovních“ prázdninách jsme mohli děti přivítat v nově vymalované a uklizené budově, třídy i školní
družina dostaly nové koberce. To se nám to teď učí úplně samo!
V letošním školním roce jsme přivítali 4 prvňáčky, ve škole nyní pracuje 36 žáků. Abychom jim i ten
letošní školní rok trochu zpříjemnili, chystáme pro ně a s nimi jako každoročně spoustu akcí. Již od
prvního zářijového týdne se účastníme plaveckého výcviku v Plavecké škole v Dobrušce. Děkuji tímto
Obci Pohoří za každoroční finanční příspěvek všem žákům.
Začal již pracovat náš turistický kroužek, v sobotu 17. 9. jsme vyrazili do Pekla u Nového Města nad
Metují. Živé čerty jsme nepotkali, ale i tak jsme si náš první letošní výlet užili. Během podzimních
měsíců vyjedou žáci 5. r. do Hradce Králové na vlastivědnou exkurzi a čekají nás ještě další výjezdy.
Letošní podzim projektově zaměříme na problémy ochrany přírody a recyklace odpadů a v tom duchu
budou probíhat i plánované akce: koncem září navštívili starší žáci třídičku odpadů v Rychnovku
u Jaroměře, mladší děti pak absolvovaly výlet do přírody. Na recyklaci odpadu bude zaměřen
i program, který v naší škole proběhne v rámci Recyklohraní. V říjnu nás čekají krátké podzimní
prázdniny a s listopadem již začneme pomalu chystat adventní Zpívání, které proběhne stejně jako
v loňském roce u kostela v Pohoří. I vánoční výstava opět bude, spojíme ji jako v minulých letech
s vánoční besídkou pro rodiče i ostatní hosty naší školy. Ale to už bych moc předbíhala, do Vánoc je
ještě daleko.
Přeji naší škole klidný a vydařený celý školní rok 2016 – 2017.
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 UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V ZŠ POHOŘÍ
Zastupitelé Obce Pohoří schválili poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč žákům, kteří k 30. 6. 2016 ukončili
5. ročník školní docházky v Základní škole v Pohoří.
Byli to tito žáci: Bašová Johana, Černovský Matěj, Kafka Dominik, Kopecký Matěj, Kubalová Adéla,
Kubíček Matouš, Nejmanová Eliška.

 POVINNÉ KONTROLY TECHN. STAVU A PROVOZU KOTLŮ
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění z roku 2012 přináší provozovatelům
spalovacích zdrojů na pevná paliva nové povinnosti. Cílem je snížení negativních dopadů spalování
pevných paliv na životní prostředí a zdraví lidí. Nesplnění těchto povinností může být spojeno
se sankcemi.

Povinnost kontroly
Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší musí každý, kdo provozuje kotel nebo jiný
spalovací zdroj (např. krbovou vložku s tepelným výměníkem) na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu 10-300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, zajistit první kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje, a to nejpozději
do konce letošního roku.
Tato kontrola musí být opakována jednou za dva roky odborně způsobilou osobou. Náklady nese
provozovatel a pohybují se v řádu několika set korun.
Povinnost kontroly se vztahuje i na rekreační objekty či kotle sloužící jako náhradní zdroj, i když jsou
provozovány jen po omezenou dobu roku. I na nové kotle pořízené s dotací se vztahuje povinnost
zajistit kontrolu stavu a provozu jednou za 2 roky od uvedení do provozu.

Doklad o kontrole
Odborně způsobilá osoba vystaví doklad, ve kterém uvede, zda spalovací stacionární zdroj je
instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a požadavky zákona o ochraně
ovzduší. V dokladu by mělo být uvedeno, zda je nutné instalovat dodatečné prvky ke zdroji nebo
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otopné soustavě a zda je spalováno správné palivo určené výrobcem či zda byly odhaleny náznaky
nelegálního spalování odpadu. Doklad má obsahovat náležitosti podle doporučeného vzoru
zveřejněného na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.
Kontrolor též prověří, zda zdroj odpovídá emisním požadavkům podle přílohy č. 11 zákona o ochraně
ovzduší, které začnou platit od 1. 9. 2022 (tj. zda v případě kotlů plní 3. emisní třídu podle ČSN EN
303-5).
Dle této informace provozovatel zjistí, zda bude muset spalovací zdroj v následujících letech vyměnit,
či zda již tuto novou povinnost splňuje.

Pokuty a úřední kontroly
Od 1. 1. 2017 musí každý provozovatel, na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
předložit doklad o provedené kontrole, jinak se vystavuje riziku uložení pokuty až do výše 20 tis. Kč
(u právnických osob do 50 tis. Kč).
Pověření zástupci obecního úřadu obce s rozšířenou působností budou moci vstoupit do obydlí až
v okamžiku, kdy vznikne opakované důvodné podezření, že stacionární zdroj je provozován v rozporu
s podmínkami provozu stanovenými výrobcem, respektive v rozporu s povinnostmi podle zákona
o ochraně ovzduší.
Pro vznik důvodného podezření nestačí pouhá stížnost souseda na obtěžování kouřem, ale musí být
podložena fakty (např. fotografie skládkovaného paliva či provedené zkoušky měření tmavosti
kouře). Při prvním podezření bude provozovatel písemně upozorněn na povinnosti, které musí dle
zákona dodržovat, a vyzván k předložení dokladu o kontrole. Bude poučen o důsledcích vzniku
opakovaného podezření porušování povinností.
Pokud provozovatel stav nenapraví, úřad může přistoupit ke kontrole kotle spojené se vstupem
do provozních prostor domu. Neumožnění kontroly, tedy přístupu ke spalovacímu zdroji a palivu,
může být pokutováno až 50 tis. Kč.

Opatření pro další roky - dotace
Majitelé nevyhovujících kotlů a krbových vložek s výměníkem budou muset nejpozději v roce 2022
vyměnit starý zdroj na pevná paliva za nový, který bude splňovat zákonem stanovené emisní
požadavky.
Ministerstvo životního prostředí u Evropské komise vyjednalo dotace pro občany, kteří tak mohou,
v rámci operačního programu Životní prostředí, žádat o finanční příspěvky na nové zdroje tepla
s minimálními dopady na životní prostředí.
Dotace ministerstvo lidem poskytuje prostřednictvím krajů. Na začátku roku proběhla první výzva
tzv. kotlíkových dotací. Ve všech krajích se vymění více než 20 tisíc kotlů. Na tuto výzvu bude v roce
2017 navazovat druhá výzva, jejíž podmínky se připravují. Podrobnější informace budou k dispozici
na stránkách MŽP, Státního fondu životního prostředí ČR a na internetových stránkách jednotlivých
krajů.

Výňatek z článku od kolektivu autorů Ministerstva životního prostředí ČR, uveřejněného v časopise
Moderní obec 9/2016.
Bližší informace a nabídky odborně způsobilých osob můžete získat na Obecním úřadě.
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 HRADIŠŤAN ZPÍVAL S POUTNÍKY NA POUTI V POHOŘÍ
Hradišťan společně s Jiřím Pavlicou zakončil vydařenou pouťovou neděli v Pohoří u Dobrušky.
Pohoří u Dobrušky, malebná obec v podhůří Orlických hor, se může pyšnit
tím, že v letošním roce slaví 655. výročí svého založení. Proto se i v duchu
tohoto výročí nesla pouť, kterou v Pohoří slaví na svátek sv. Jana Křtitele,
tedy na konci měsíce června.

„Celá pouťová neděle začíná v naší obci slavnostní mší v kostele sv. Jana Křtitele, který je takovou
dominantou naší obce - je vidět ze všech stran,” uvedl starosta obce Zdeněk Krafka. „V obci
v současné době žije asi 700 obyvatel, i přesto se obec v životě regionu neztrácí, ale je jeho
plnohodnotnou součástí. Je tady vše, co potřebujete ke spokojenému životu,” dodal starosta.
Ale o poslední červnové neděli toho bylo ještě víc. To sem na pozvání zastupitelů Pohoří přijel
se svými písničkami Hradišťan v čele s Jiřím Pavlicou. Ten během koncertu zavzpomínal, že už
v Pohoří byli již v roce 2012, ale že se za ty čtyři roky obec výrazně změnila, zkrásněla.
Celá atmosféra koncertu se nesla ve velmi příjemném duchu. K tomu přispěl nejenom samotný
Hradišťan se svými písničkami vycházejícími přímo ze srdce a zpívající o životě, ale i skvělé publikum.
To se hned od prvních tónů naladilo na slavnostní pouťovou vlnu, která Pohořím v tuto neděli
protékala.
Nezanechávala za sebou ale žádné velké škody, tak jak tomu bylo například v roce 1998, jenom
spokojené posluchače nejen ze samotného Pohoří, ale i ze širokého okolí. Proto není divu, že i sám
Jiří Pavlica lidovou písní na samý závěr koncertu popřál obci a jejímu starostovi dalších mnoho
spokojených let.
To už ale roztleskané publikum stálo a zpívalo spokojeně s Jiřím Pavlicou. Tleskalo nejen samotnému
Hradišťanu, ale i starostovi Zdeňku Krafkovi a hlavně obci Pohoří u Dobrušky.
Článek byl převzat ze serveru Novinky.cz. Autorem článku je Jana Melicharová.

5

Listy obce Pohoří

č. 2 / 2016

 MILOVNÍCI STARŠÍCH VOZŮ ZNAČKY ŠKODA SE SEŠLI
V POHOŘÍ U DOBRUŠKY
Uplynulý víkend patřil v Pohoří u Dobrušky majitelům starších vozů Škoda,
kteří se tu sešli na již 6. ročníku PohoFestu. Krásné slunečné počasí, úžasná
atmosféra a nablýskané vozy, to byla uplynulá sobota v Pohoří u Dobrušky,
kde se konal již 6. ročník srazu přátel vozů Škoda.

Celkem 6 fotografií

„PohoFest je vlastně takový pohodový sraz fanoušků vozů Škoda, který volně navazuje na sraz
Škoda-Virt, jehož první ročník se konal v Hrochově Týnci. Druhý ročník už nesl název PohoFest a konal
se již v Pohoří u Dobrušky. Byl už orientovaný na širokou veřejnost, a to především na majitele
starších vozů Škoda s pohonem na zadní kola. Hlavně se ale zaměřujeme na neupravené udržované
vozy v originálním stavu, neodmítneme však ani tuningově upravené škodovky,” prozradil jeden
z organizátorů Pavel Jamrich.
Letošní ročník byl tedy již 6. a celkem se ho zúčastnilo 108 vozů. Mohli jste tady vidět vozy Škoda 100,
110, 110R, 1000, ale i oblíbené 120, 125, 130. Nechyběly ani Favority, Felicie, ale i novější modely.
Ke skvostům letošního ročníku však patřila Škoda 1202 STW, známá jako „stejšna“ z roku 1966
v originální úpravě jako pohotovostní vozidlo depa Střešovice, které sloužilo k údržbě pražských
tramvajových drah.
„Lidé se k nám rádi vracejí pro úžasnou atmosféru a skvělé prostředí, proto musíme omezovat počet
vozů. To dokazuje i okrová Škoda 100 s nizozemskou poznávací značkou, kdy její majitel je naším
pravidelným účastníkem. Ale není to jen o setkání a poklábosení, je to i o závodění. Součástí je totiž
jízda zručnosti, slalom a sprint na 400 m. Na závěr celého programu pak následuje spanilá jízda
po okolí a představení všech vozů na náměstí v Opočně. A na samý konec pak vyhlášení výsledků
a after party,” dodal Pavel Jamrich.
„Velké poděkování určitě také patří starostovi obce Pohoří u Dobrušky Zdeňku Krafkovi a hlavně jejím
obyvatelům, kteří s námi měli trpělivost,” na závěr ještě připomněli organizátoři PohoFestu, kteří už
teď přemýšlejí o jeho dalším ročníku.
Článek byl převzat ze serveru Novinky.cz. Autorem článku a fotografie je Jana Melicharová.
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 CIMRMANOLOG MILOŇ ČEPELKA SE STAL ČESTNÝM
OBČANEM POHOŘÍ U DOBRUŠKY
Nedělní odpoledne patřilo v Pohoří u Dobrušky zakladateli Divadla Járy
Cimrmana, básníkovi a herci Miloni Čepelkovi, který ke svým nadcházejícím
80. narozeninám dostal jeho čestné občanství.
Prosluněné nedělní odpoledne uplynulého víkendu se Pohořím u Dobrušky nesly tóny známé pražské
dechové hudby Veselka, která sem již po osmý rok pravidelně zajíždí. Pravidelně také její koncerty
moderuje zdejší slavný rodák Miloň Čepelka. Tento rok její koncert byl ale jiný, byl slavnostnější.
Letos totiž slaví zakladatel Divadla Járy Cimrmana, herec a spisovatel, ale také úžasný moderátor,
kulaté jubileum. V září tento vitální a energie plný člověk oslaví své neuvěřitelné 80. narozeniny.
„Cítím se tady v Pohoří velmi dobře a moc rád
sem jezdím. Je to pro mě takové genius loci. I když
jsem se tady sice narodil, nežil jsem tady dlouho.
Když mi bylo šest týdnů, tak se rodiče přestěhovali
do nedalekého Opočna. Tam jezdím asi víc
a poměrně často, protože tam máme malý
domek. Ale do Pohoří jsem až do konce 50. let
jezdil k babičce a dědečkovi a prožil tady hodně
veselého,“ svěřil se Miloň Čepelka.
A opravdu. Jeho výkon na jevišti ve společnosti
skvělých hudebníků byl neuvěřitelný. Velmi často
se stalo, že zpěv samotných zpěváků i samotného
Miloně Čepelky zanikl ve zpěvu publika, které
si známé lidové písně notovalo s kapelou. A tak
zazněla nejen například polka Škoda lásky,
Hospůdka známá nebo lidová Od Tábora až k nám,
ale i písně, ke kterým Miloň Čepelka napsal texty
a které si sám i zanotoval.
Na chvíli však tento umělec zvážněl, když se na jevišti objevil starosta obce Pohoří Zdeněk Krafka
s tajemnými deskami. V nich bylo jmenování Miloně Čepelky čestným občanem obce Pohoří
u Dobrušky. Když je z rukou starosty přebíral, překvapení v jeho tváři již zase vystřídal úsměv
a opravdu upřímná radost. Za čestným občanstvím ale následoval ještě další hodnotný dárek. Byla jim
v kůži vázaná kronika obce Pohoří. Ten s otázkou „Jsem tam?“ Miloň Čepelka okomentoval již
s rozzářeným obličejem a očividným potěšením.
Při svých vstupech mezi jednotlivými písničkami ještě zavzpomínal na dobu prožitou v Pohoří. Nejvíc,
jak sám přiznal, vzpomíná na to, jak ho pokousal babiččin houser. „Je pravda, že jsem ho trochu
vydráždil. Měl jsem v rukou prut, kterým jsem hnal husy na pastvu za vesnici. A houser je nechtěl
pustit. Tak jsem ho tím prutem malinko šlehl… No a on mě kousl do horního rtu“.
To už spokojené publikum ohodnotilo smíchem a celý koncert pak dlouhotrvajícím potleskem.
Článek byl převzat ze serveru Novinky.cz. Autorem článku a fotografie je Jana Melicharová.
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 NĚKOLIK SLOV ZA HASIČE POHOŘÍ
Od slavnostního předání hasičské zbrojnice, které se uskutečnilo 13. září loňského roku, již uplynul
rok. Pouhým nastěhováním do nových prostor naše práce zdaleka neskončila. Dodnes postupně
zvelebujeme nejen zasedací místnost a šatny.
Nejvíce činností je potřeba realizovat v garáži. Veškerý materiál určený pro zásahy či požární sport
musí být účelně umístěn a uložen, což s sebou přináší nutnost výroby různých polic a držáků.
Pracovní stůl a nářadí jsou vzhledem ke stáří techniky také nutností. Naše stařičká AVIA rovněž
vyžaduje k zachování provozuschopnosti stále více údržby a oprav. Ani stroj PS-12 (rok výroby 1971),
jež nyní využíváme hlavně pro požární sport, už dávno neodpovídá spolehlivostí ani svými parametry
dnešní úrovni soutěží.
Při hasičském útoku, kde rozhodují pouhé setiny, nemáme šanci zlepšit časy se strojem, který
ve výkonu ztrácí několik vteřin v porovnání se silnějšími konkurenty. Na modernizaci bohužel
nemáme dostatek prostředků, ale přesto se nevzdáváme, stále pravidelně cvičíme a zúčastňujeme
se soutěží s poměrně slušnými výsledky.
Mimo tyto ryze hasičské aktivity provozujeme i další pravidelné akce, a to nejen sami, ale
i ve spolupráci s dalšími spolky a obcí Pohoří. Během účasti na výroční členské schůzi v samém závěru
roku se mohou všichni dozvědět více o našem působení a také nahlédnout do kronik či alb, které
pravidelně doplňujeme. Začátek roku patří již tradičně pořádání Hasičského plesu v místním
pohostinství. Samozřejmostí je tombola, a někdy i milé překvapení pro zpestření večera.
Jaro se každoročně odehrává ve znamení úklidu, a tak nastane čas pro pravidelný sběr železa v celé
obci. Všichni obyvatelé mají možnost zbavit se nepotřebného železného odpadu. Termín bývá
v měsíci dubnu.
Mezi další naše funkce patří například dohled nad pálením čarodějnic, stavění májky, nebo pomoc při
organizaci oblíbeného Dětského dne.
Pokus o obnovu letité tradice hasičských výletů nám bohužel letos pro malý zájem nevyšel. Zatím
však nerezignujeme. V následujícím roce zkusíme zvolit jiný termín, který se nebude krýt s časem
prázdnin a dovolených.
Tolik ve stručnosti o činnostech vykonaných za uplynulý rok. V následujících dnech a měsících nás
čeká nutné zazimování techniky pro požární sport. Poté začneme postupně připravovat „výročku“
a samozřejmě náš ples. Závěrem chceme poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu, a doufáme, že
si i nadále zachováme Vaši přízeň.
S přáním pěkného podzimu za SDH Pohoří:
Místostarosta: Miroslav Bašek
Velitel hasičů: Vratislav Izák
Úprava textu: Jolana Tojnarová
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 HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU V OBCÍCH
VÝŇATKY Z ČLÁNKU ONDŘEJE NEHASILA
Nakládání s dešťovou vodou má významný ekonomický, ale i ekologický vliv.
Časté povodně v posledních letech, výkyvy počasí a dlouhá období sucha jsou přímým důsledkem
naší činnosti a našeho nakládání s vodou. To vše ovlivňuje i systém kanalizace dešťových vod. Tak
jako jsme vybudovali čističky odpadních vod, tak musíme změnit i způsob odvádění dešťové vody,
abychom nepřetěžovali řeky velkými nárazovými průtoky srážkových vod. Změna však musí
proběhnout globálně, v celém regionu. Česká republika má již od roku 2009 zavedená pravidla pro
správné nakládání s dešťovou vodou. Pravidla často nejsou dodržována. Nový systém odvodnění
přitom přinese užitek jen tehdy, bude-li správně pochopen a respektován ze strany stavebníka
i ze strany obce.
Zdravá krajina je krajina zavodněná. Kapka deště, která spadne v přírodě, se zachytí na listu nebo
jehličí, klesá k zemi a přitom se jí velká část vypaří do vzduchu. Po dopadu na zem se velká část vody
vsákne a jen zbytek, který země nepojala, odtéká po povrchu. Vsáklá voda pomalu a postupně napájí
potůčky, přesouvá se podzemními prameny a vegetací je vytahována zpět, aby se vypařila do
vzduchu. Voda se nejvíc vypařuje v době slunečního svitu a odebírá z krajiny teplo. Odevzdává ho
zpět v noci a v chladných místech, kde kondenzuje (padá rosa), vyrovnává teploty. Odpařená voda
nespadne jen v podobě rosy, ale vytváří i oblačnost a znovu zásobuje krajinu dešťovou vodou. Voda
je stabilizátorem počasí.
Kanalizováním vody vytváříme celé rozsáhlé oblasti, z nichž vodu odvádíme, a tak je vysušujeme.
Městská krajina je náchylná k přehřívání slunečním teplem, nemá vodu, která by ji vypařováním
ochladila. Takto jsme odvodnili obrovské množství ploch a voda v krajině již začíná chybět ve
velkém. Dochází k dlouhým obdobím sucha, přehřívání kontinentu a následným přívalovým srážkám
z oceánu, které vyplaví povodí řek a odtečou zpět do moře. Zdravá krajina má málo vydatné avšak
časté srážky.
Může se zdát, že problém velkého množství odvodněných ploch se týká jen větších měst, opak je
pravdou. Tento problém se týká téměř každé obce. Odvodněná plocha je střecha domu, chodník,
vybetonovaný dvorek, nepropustně vyasfaltované náměstí, v obrovské míře i obilná pole, z nichž
voda rychle odtéká a téměř se zde nezadržuje.
Nový způsob ododnění má eliminovat prudký odtok z lokality tak, aby odvodnění staveb bylo
bezpečné a nedocházelo k zaplavování obce a aby se voda dostala zpět do malého vodního koloběhu
a ne do řeky. Pravidla platná v ČR rozdělují povinnosti v nakládání s dešťovou vodou mezi
stavebníka a obec.
Stavebník je povinen řešit problém s dešťovou vodou v maximální možné míře na svém pozemku –
dešťovou vodu ze střechy a odvodňovaných ploch zachycovat a zadržovat na pozemku tak, aby
neodtékala najednou a mohla se vsáknout.
Často je toto komplikované či dokonce vyloučené, potom se nevsáknutá voda vypouští regulovaným
seškrceným odtokem do kanalizace tak, aby odtékala postupně, nikoli najednou. Kanalizací tak tečou
malé průtoky vody po dlouhou dobu, což nevyžaduje velkou kapacitu kanalizace. Kdybychom to dělali
postaru, klasická dešťová stoka by byla využitá pouze za deště.
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Jinak by byla naprostou většinu času zbytečně prázdná. Zařízení k zadržování dešťové vody
pochopitelně něco stojí a tyto náklady platí stavebník. Čím více je na stavbě odvodňovaných ploch
(střechy, příjezdové cesty, terasy, betonové dvorky…), tím větší a dražší zařízení je třeba. To zároveň
nepřímo motivuje k zřizování co největšího množství propustných povrchů a zeleně na pozemcích.
Úkolem obce je vytvářet podmínky tak, aby stavebníci mohli tento systém odvodnění dodržovat. Při
plánování v obci je žádoucí preferovat zeleň a propustné povrchy před betonem a dlažbou a zmenšit
tak poměr odvodňovaných a propustných ploch. Velká pole je vhodné rozdělit tak, aby vznikaly meze
zadržující vodu a bránící erozi.
Regulovat vodní toky v obci jen v případě nutnosti a mimo obec je vracet do původních meandrů
a obnovovat lužní lesy. Řeka či potok musí mít možnost se za vysokého vodního stavu bezpečně
rozlít do poldrů, které zachytí vysoké průtoky povodňových vln a zachycenou vodu pouští postupně
pomalu zpět do řeky.
Vyplatí se to?
Samozřejmě, každá změna něco stojí. Například pohled na rozpočet či na fakturu za projekt
revitalizace říčního koryta může vzbudit dojem, že „ochranáři zase vymysleli nějaký drahý nesmysl“.
Principy hospodaření s dešťovou vodou ale vznikly převážně z důvodu ekonomického. Řada obcí nyní
řeší problém nedostatečné kapacity kanalizace.
Kdyby nepřešly na nový systém, musely by vykopat stávající kanalizaci a nahradit ji novou, s větší
kapacitou, což je velmi drahé. V novém systému problém z velké části řeší ti, kdo jej sami vytvářejí –
stavebníci budující nepropustné plochy. Stejně tak preventivní opatření proti povodním, jako
vytváření suchých poldrů, jsou vždy levnější než náprava povodňových škod.
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 U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Letní počasí nás provázelo celé září a to nám umožňovalo využívat zahradu k pohybové aktivitě
a tvořivým hrám. Pobyt na zahradě je pro nově přijaté děti zajímavější a lépe se adaptují na nové, pro
ně neznámé, prostředí. V září nastoupilo 7 nových dětí převážně ve věku 2-3 roky. Přesto, že většina
z nich docházela s maminkou v posledním srpnovém týdnu na tzv. “zvykání“, ještě dnes se občas
v průběhu den ozývá dětský pláč. Pro některé děti je velmi těžké odloučit se, třeba i na dopoledne, od
své rodiny - maminky.
Z celkového počtu 26 dětí je 17 dívek a 9 chlapců, 10 dětí ve věku 5-6 let. Velký počet nejmladších
dětí ve věku 2-3 roky (2 děti budou tříleté až v druhém pololetí školního roku), nám umožnil čerpat
dotace z EU na tzv. „chůvu“, která v dopoledních hodinách pomáhá učitelkám s nejmladšími dětmi.
Z této dotace budou hrazena i odborně tematická setkávání s rodiči, která budou zaměřena na
usnadnění přechodu dětí do Základní školy. Jako první se uskutečnilo 13. 10. 2016 setkání na téma
„Jaký člověk má vyrůst z našeho dítěte.“ Přednášela Mgr. Jana Hrnčířová, ředitelka ZŠ Opočno
a setkání se zúčastnilo 10 rodičů a 2 prarodiče. Paní Hrnčířová velmi pěkně hovořila o výchově dítěte
od útlého věku, jak je důležité vést dítě k samostatnosti, ale zároveň mu vymezit určité hranice, řád,
pravidla. Dítě je nutné povzbuzovat, podporovat a chválit. Učí se nápodobou a rodiče jsou pro něj
odmalička vzorem v chování i v jednání. Sezení probíhalo v příjemné atmosféře, rodiče se ptali
a společně diskutovali.
Další sezení se uskuteční 1. 12. 2016 na téma „Vady řeči a jejich odstraňování doma.“ Na besedu
mohou přijít i maminky, které jsou ještě na rodičovské dovolené a jejich dětem už byly 2 roky. Stačí
se pouze v MŠ nahlásit.
S dětmi prožíváme v mateřské škole i velmi radostné chvíle. Dětská láska se rodí již v tomto
předškolním věku. A tak jsme si po dlouhých letech opět prožili krásnou dětskou svatbu. V den
Nicolčiných narozenin ji požádal o ruku její obdivovatel Vojtíšek. Oba nás oslovili, abychom jim
zorganizovali v MŠ svatbu. Zapojily se i maminky, které dětem připravily slavnostní oblečení. Ženich
přinesl kytici a o prstýnky se postarala nevěsta. Uspořádali jsme „svatební obřad“ s tanečkem
i občerstvením. Určitě budou všichni na tento zážitek dlouho vzpomínat.
Eliška Žďárková, ředitelka MŠ
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 NEJSTARŠÍ OBČANÉ POHOŘÍ OSLAVILI ŽIVOTNÍ JUBILEA
Paní Lidmila Kupková je nejstarší obyvatelkou Pohoří. Gratulujeme jí k nádherným 98. narozeninám.

Pan Antonín Vrba je nejstarším mužem Pohoří. Přejeme mu vše nejlepší ke krásným 89. narozeninám.
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 VESNICE ROKU 2016
Ve středu 22. 6. 2016 navštívila naši obec Krajská hodnotitelská komise soutěže „Vesnice roku 2016“.
Přihlášené obce byly hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život,
aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské
sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu,
připravované záměry a informační technologie obce.
Do soutěže Vesnice roku se Obec Pohoří přihlásila již po několikáté. Letos komisi zaujal náš nový
obecní úřad. Místní spolky se předvedly se svými prezentacemi.
Členové komise navštívili i připravovanou knihovnu ve staré škole. Nebylo pro nás úplně
nejpříznivější, že pro hodnocení naší obce byl vybrán čas mezi 7.30 a 9.30 hod., protože v této době
je většina lidí ve svých zaměstnáních a možnosti prezentace jsou omezené. Byli jsme ten den tedy
první v pořadí, následovaly Přepychy a České Meziříčí.
Předvedení se povedlo a všichni odjížděli z Pohoří v dobré náladě. V ostatních zúčastněných obcích
však máme velkou konkurenci. Krajské kolo za Královéhradecký kraj nakonec vyhrála obec Rudník,
která má 2000 obyvatel. Porotu oslovila aktivní činnost místních spolků spočívající převážně v práci
s dětmi.
Pohoří však zapůsobilo také dobře a získalo plaketu za vysokou úroveň občanské vybavenosti obce.
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 POSVÍCENSKÉ ODPOLEDNE V LETNÍM AREÁLU POHOŘÍ
Kdo přišel v neděli 11. září do letního areálu Pohoří, užil si opravdu zábavné odpoledne. Nejprve bylo
možné si posedět při živé hudbě Zdeňka Svědíka, později jsme se bavili u komediální hry Charleyova
teta v podání opočenského Divadla Kodym.
Mezi herci mělo i Pohoří své zastoupení v podobě sluhy Brasseta, kterého představoval pan Pavel
Bednář. Hercům se podařilo oživit hru vtipnými hláškami směrovanými k naší vesnici a vtáhnout tak
publikum přímo do děje. V jednu chvíli se na jevišti dokonce ocitla i součást oblečení (bota) jedné
divačky, která hozením této reagovala na popíchnutí ze strany herce.
Na návrat obuvi si divačka musela počkat až do další scény, ve které střevíc opět sehrál svou malou
roli. Herci hráli báječně a mezi diváky vybuchovaly salvy smíchu. Bylo to příjemné zakončení horkého
posvícenského odpoledne.

14

Listy obce Pohoří

č. 2 / 2016

 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V roce 2015 se naše Obec Pohoří rozrostla o sedm nových občánků, které pan starosta Zdeněk Krafka
slavnostně přivítal na Den dětí 1. 6. 2016. Jsou to Syterová Marie, Krafka Lukáš, Jánský Eliáš, Kaňka
Filip, Hoffingerová Valérie, Hrubý Michal a Paťchová Johana.
Vítání dětí se konalo v prostorách staré školy. Děti ze Základní školy a Mateřské školy přispěly k této
slavnostní události hrou na flétnu a pásmem písniček a básniček. Rodiče malých občánků dostali
květinu, pamětní knížku a finanční dar v hodnotě pět tisíc korun.

 KONZUM – OBEC POHOŘÍ
NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
Vedoucí prodejny a zástupce vedoucí prodejny
Požaduje se občanská bezúhonnost, vzdělání nebo praxe v oboru výhodou. Pracovní pozice nabízí
zázemí největší obchodní organizace v regionu, vstřícné, férové a seriózní jednání, příspěvky na
obědy ve výši 40 Kč na den, náborový příspěvek 2000 Kč měsíčně, příspěvky na dětské tábory,
dovolenou ve vlastních chatách a karavanech.
Nástup do pracovního poměru na plný pracovní úvazek je možný ihned.
Zájemci se mohou se hlásit na telefonu 724 341 659 - paní Nela Jirčíková oblastní vedoucí prodejen.
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 ROZŠÍŘENÍ NAŠEHO „AUTOPARKU“
Obec Pohoří zakoupila do svého vlastnictví nový ekologický dopravní prostředek. Ač vypadá jako
hračka, je to docela zajímavý pomocník.

Uvedu pár informací:







nákup vozíku
spotřeba
motor elektrický
dojezd
nosnost
výbava

34.000,- Kč vč. DPH
7 Kč/100 km
0,9 kW – 3 rychlosti
cca 40 km na 1 nabití
uveze celou tíhu obecního úřadu – viz foto
světla, blinkry, alarm proti krádeži

Schváleno jako motokolo, bez povinnosti povinného ručení a technických kontrol.
Sečteno, podtrženo – je to výborný pomocník a pracant.
Zdeněk Krafka

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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