
 

b LLIISSTTYY  OOBBCCEE  PPOOHHOOŘŘÍÍ  
Občasník o životě a dění v obci                č. 2 / 2017 

 

VVáážžeenníí  oobbččaannéé,,  

  

bbllíížžíí  ssee  nnáámm  kkoonneecc  rrookkuu  aa  mmyy  bbuuddeemmee  hhooddnnoottiitt,,  ccoo  ssee  nnáámm  

vv  lleettooššnníímm  rrooccee  ppoovveeddlloo,,  ppřřííppaaddnněě  nneeppoovveeddlloo..      

  

MMáámmee  zzaa  sseebboouu  vvoollbbyy  ddoo  PPaarrllaammeennttuu  ČČRR,,  kktteerréé  pprroobběěhhllyy  vv  nnaaššíí  

oobbccii  ssrroovvnnaatteellnněě  ss  cceelloorreeppuubblliikkoovvýýmmii  vvýýsslleeddkkyy,,  zzee  kktteerrýýcchh  

vvyyppllýývváá,,  žžee  11//33  oobbččaannůů  nneenníí  ssppookkoojjeennaa  ssee  ssoouuččaassnnýýmm  vvýývvoojjeemm  

ppoolliittiicckkéé  ssiittuuaaccee  vv  nnaaššíí  zzeemmii..  PPoodděěkkoovváánníí  ppaattřříí  hhllaavvnněě  ttěěmm,,  

kktteeřříí  kk  vvoollbbáámm  ppřřiiššllii,,  ccoožž  vv  nnaaššíí  oobbccii  rreepprreezzeennttoovvaalloo  338866  vvoolliiččůů,,  

tteeddyy  7711,,0011%%..  DDaallššíí  mměěssííccee  nnáámm  uukkáážžíí,,  jjaakk  nnoovvěě  zzvvoolleenníí  ppoossllaannccii  

bbuuddoouu  oocchhoottnnii  ppllnniitt  ssvvéé  zzáávvaazzkkyy  ii  kk  ttaakk  mmaallýýmm  oobbccíímm,,  jjaakkoo  jjee  

ttaa  nnaaššee..  BBuudduu  VVááss  rráádd  iinnffoorrmmoovvaatt  oo  jjaakkéékkoolliivv  nnáávvššttěěvvěě  

ppoossllaannccee  vv  nnaaššíí  oobbccii..    

  

PPoosslleeddnníímm  oobbddoobbíímm  ttoohhoottoo  rrookkuu  jjee  oobbddoobbíí  aaddvveennttuu  aa  ssvvááttkkůů  

vváánnooččnníícchh..  BBuuddeemmee  ssee  ttěěššiitt  nnaa  ssppoolleeččnnéé  zzppíívváánníí  ssppoojjeennéé  

ss  rroozzssvvíícceenníímm  vváánnooččnnííhhoo  ssttrroommuu,,  aaddvveennttnníí  kkoonncceerrtt  vv  kkoosstteellee  

ssvv..  JJaannaa  KKřřttiitteellee  aa  oossttaattnníí  aakkccee..    

  

DDoovvoollttee  mmii,,  aabbyycchh  VVáámm  ppooppřřááll  ppeevvnnéé  zzddrraavvíí,,  hhooddnněě  kklliidduu  

vv  nnaaddcchháázzeejjííccíí  aaddvveennttnníí  ddoobběě  aa  ššťťaassttnnéé  vvyykkrrooččeenníí  ddoo  nnoovvééhhoo  

rrookkuu  22001188..  

ZZddeenněěkk  KKrraaffkkaa,,  ssttaarroossttaa  oobbccee  

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRDEČNÉ POZVÁNÍ NA AKCE V PROSINCI 2017 
 

 

Dne 1. prosince 2017 od 17:00 hodin proběhne před kostelíkem adventní zpívání spojené 
s rozsvícením vánočního stromku. Vystoupí děti z MŠ a ZŠ s pásmem vánočních písní a koled. 
Po celou dobu trvání akce bude opět probíhat prodej tradičního vánočního občerstvení pro 
děti i dospělé a také prodej drobných vánočních dekorací zajištěný maminkami dětí z MŠ. 
 
Dne 15. prosince 2017 od 17:30 hodin vystoupí v našem pohořském kostele sv. Jana Křtitele  
Pěvecký sbor z Dětského domova v Sedloňově a hned poté se představí vokální skupina  
X – TET z Jindřichova Hradce. 
 
Dne 23. prosince 2017 se můžete těšit na tradiční vánoční troubení před kostelem v podání 
Dechového kvarteta Petra Ryšavého z Opočna. Čas akce bude ještě upřesněn. 

 
 
 
 
 

BÍLÁ 
STUHA 
2017 
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  CO NOVÉHO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
 
Letošní školní rok 2017-2018 jsme slavnostně zahájili v pondělí 4. září.  Prázdniny utekly snad trochu 

rychleji, než bychom chtěli, ale tak to bývá. Žáky do nového školního roku přivítali mimo nás i hosté: 

pan starosta Krafka a paní ředitelka MŠ Žďárková, kteří popřáli dětem do školní práce mnoho 

úspěchů a pěkných známek. Od září školu navštěvuje 7 prvňáčků, celkem máme ve škole letos 

34 žáků. Počet dětí maličko klesl, do 6. ročníku a gymnázií nám odešlo 10 žáků, a to je na tak malé 

škole, jako je ta naše, znát skoro vždy.  

 

Na konci září je školní práce již v plném proudu;  zahájili jsme plavecký výcvik (na tomto místě se sluší 

poděkovat našemu zřizovateli Obci Pohoří za finanční příspěvek všem dětem), stihli jsme již první 

turistický výlet na Studánku u Rychnova nad Kněžnou a v úterý 26. 9. jsme podnikli skutečně velký 

výlet do Prahy (a opět poděkování zřizovateli, který se spolupodílel na financování dopravy).  
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Spojili jsme dohromady návštěvu ZOO Praha (žáků 1., 2. a 3. ročníku) a vlastivědnou exkurzi (pro žáky 

4. a 5. ročníku). Při té se staršími dětmi jsme objevovali krásy Prahy převážně po svých nohách. Užili si 

to všichni: ti mladší mezi spoustou zvířat a atrakcí v ZOO, ti starší na Petříně, na Pražském hradu 

a Karlově mostě, v metru a u Orloje… Také unavení byli všichni, ale to přece k takovým zážitkům 

patří. 

A co dál? Jako každý rok podzim poletí mezi výukou, kroužky a školními akcemi směrem k adventu 

a Vánocům. Čeká nás divadelní představení, vánoční fotografování, nácvik na „Zpívaní u kostela“ 

a na vánoční besídku, bude také další předvánoční výlet a s novým rokem další úkoly a plány.  

Přeji všem žákům i nám učitelkám šťastný rok, co nejlépe odvedenou školní práci a mnoho pěkných 

zážitků. 

      Mgr. Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ 

  NOVÉ OSVĚTLENÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
 
V září loňského roku podala Základní škola Pohoří žádost o výměnu osvětlení v učebnách v přízemí 

školy. Osvětlení ve třech třídách vykazovalo značné opotřebení a s tím spojenou sníženou svítivost. 

Bylo nutné změřit hladinu minimálního osvětlení tak, aby se vyhovělo hygienickým předpisům a dále 

provést výběrové řízení na dodavatele svítidel. Radě obce byly předloženy tři nabídky, z nichž nejnižší 

podal p. Tláskal z firmy ARMEX. K realizaci došlo v době prázdnin, aby nebylo narušeno školní 

vyučování. Celková částka za výměnu osvětlení činila 73 195 Kč včetně DPH. 

 

  PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 
K 1. září 2017 bylo do Mateřské školy Pohoří přijato 8 nových dětí, z toho 2 děti, kterým budou 3 roky 

v lednu 2018.  Na základě novely školského zákona je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání v MŠ 

v posledním roce před vstupem do 1. třídy ZŠ povinné.  V tomto školním roce máme těchto dětí 10. 

Současně musíme zajistit i překrývání pracovní doby pedagogických pracovnic nejméně 2,5 hodiny 

každý den. Protože ředitelka jednotřídní MŠ má kratší úvazek přímé výchovné práce, byla od 

1. září 2017 přijata další učitelka (Eliška Chmelíková) na překrývání – na několik hodin v určité dny.  
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Se začátkem školního roku přišlo i chladnější počasí, proto jsme již nemohli tak často využívat naší 

zahradu, kterou jsme obohatili z dotace EU o několik prvků pro nejmladší děti. Učíme proto chodit 

nové děti ve dvojicích, přecházet po přechodech, reagovat na pokyny učitelky. Není to pro ně 

jednoduché, vždyť byly dosud středem pozornosti ve své rodině a nyní musí zvládat vše bez 

maminky. Hračky jsou pro všechny děti, vzájemně si je půjčujeme a uklízíme je na místo. Po použití 

záchodu si umyjeme ruce a utřeme do „svého“ ručníku, u jídla sedíme a nádobí si odnášíme na 

odkládací stůl (nejprve s pomocí učitelky). A to je jen malá část toho, co musí nově příchozí dítě 

postupně zvládnout.  Snažíme se proto vytvořit dětem vhodné prostředí a zajistit pocit bezpečí. 

Se staršími dětmi jsme 12. září zahájili plavecký kurz v Novém Městě nad Metují. Organizátorem je 

centrum Najáda s.r.o. Čtrnáct dětí odjíždí každé úterý malým autobusem, který poskytuje toto 

centrum. Děti se do bazénu těší a vždy se naučí něco nového.  

 

5. října jsme zahájili kurz anglického jazyka, který zajišťuje v naší Mateřské škole již patnáctým rokem 

firma Atlanta manželů Králíčkových.         

Spolu s rodiči jsme 19. října 2017 poprvé uskutečnili akci s názvem „MALÉ PODZIMNÍ DÝŇOVÁNÍ,“ 

kdy se odpoledne sešly děti se svými rodiči a každý si vyzdobil svou dýni. Přijeli i rodiče přespolní, což 

je od nich velmi milé, že projevují zájem o společná setkání. Tatínkové se postarali o opékání párků 

a maminky pomáhaly s výzdobou dýní. Rádi bychom, aby se tato hezká podzimní akce stala tradicí. 

Rodiče se vzájemně poznají, děti si společně zaskotačí a každý si odnese ozdobenou dýni a příjemný 

zážitek ze setkání. Zároveň chceme touto cestou poděkovat panu Jiřímu Oubrechtovi, který nám dýně 

daroval i přivezl od pana Smetany z Nových Dvorů. Přejeme i vám hezký, barevný podzim. 

  

                                  Žďárková Eliška, ředitelka MŠ 
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  NOVÁ OKNA - STARÁ ŠKOLA 
 

Ve dnech 9. a 10. srpna 2017 vyměnili řemeslníci na budově 

staré školy 12 ks stávajících dřevěných oken za nová 

plastová. Zakázku na výměnu oken vyhrála firma K PLASTY 

s. r. o. z Nového Města nad Metují. Součástí dodávky bylo 

vybourání původních oken (bez jejich likvidace), dodávka 

a osazení plastových výplní včetně zednického začištění 

vnitřních špalet a zasilikonování venkovních špalet, dodávka 

a osazení vnitřních parapetů PVC a zalištování u oken 

s vnitřní dlažbou u parapetů. Celková částka včetně DPH byla 

93.833 Kč. Výměnou oken dojde ke snížení hlučnosti a také 

se výrazně sníží náklady na vytápění budovy. 

 

  REKONSTRUKCE KOMUNIKACE PARC. Č. 161 
 

Již spoustu let přetrvával problém špatného stavu povrchu komunikace na parcele č. 161 a s tím 

spojené údržby zejména v zimních měsících. Tato komunikace byla úzká a míjení dvou vozidel proto 

nebylo prakticky možné. Protože se už nepředpokládá, že by po této komunikaci měla v příštích 

letech projíždět těžká stavební technika, přistoupila obec k záměru rekonstrukce této komunikace.  

Komunikace končí sjezdem na polní cestu, která byla po řadu let neprůjezdná. 

 
Projekt na opravu této komunikace byl zpracován panem Ing. Hronovským, který je autorizovaným 

projektantem a byla podána žádost o stavební povolení, které bylo následně vydáno. 

Na konci roku 2016 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dotační programy v oblasti 

„Podpora obnovy venkova pro rok 2017“. Dne 9. prosince 2016 byla pracovníky Obecního úřadu 

Pohoří podána žádost do tohoto dotačního programu a dne 23. března 2017 byla zastupiteli 

Královéhradeckého kraje tato žádost podpořena v maximální žádané výši 600.000 Kč. 
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Na opravu této komunikace bylo vypsáno výběrové řízení a z 8 nabídek se přihlásily 3 firmy, které 

měly zájem tuto stavbu realizovat. Nejnižší nabídku podala firma STAVIBET s. r. o. České Meziříčí 

v hodnotě 1.531.353 Kč vč. DPH. Dle pokynů vyplývajících z dotace však musela být stavba 

dokončena v roce, kdy byla tato dotace přidělena, proto zbývalo poměrně málo času na realizaci, 

protože všechny firmy zabývající se opravami komunikací jsou velmi vytížené. 

 
Stavba byla zahájena přípravnými pracemi - rozebrání chodníku provedli občané, kteří měli zájem 

o chodníkové dlaždice a následně 31. července 2017 proběhlo předání staveniště realizační firmě. 

Po odtěžení původní vrchní vrstvy komunikace do hloubky 45 cm byla provedena tlaková zkouška 

podloží, jejíž výsledek byl nevyhovující a muselo tedy dojít k dalšímu odtěžení zeminy (převážně jílu) 

až do hloubky 90 cm. Následná zkouška už vyšla s výsledkem o 10% lepším, než stanovuje norma. 

Archeologický dozor po odtěžení zeminy provádělo archeologické oddělení Muzea a galerie 

v Rychnově nad Kněžnou. Během stavby byly vyřešeny odtokové poměry nejen z dvorků přilehlých 

nemovitostí, ale i z této komunikace, která je ve spádu 2% a dešťová voda bude ztékat do vsakovací 

galerie podél této komunikace. 

Dalším zlepšením bylo dodatečné ukončení pravé strany komunikace obrubníkem o šířce 10 cm, 

který zpevní tuto komunikaci a je zahrnut do víceprací, které bude obec platit nad rámec dohodnuté 

ceny. Nezapomnělo se ani na případný rozvoj vysokorychlostního internetu a ke každému obydlí 

bude možné zavést uloženými chráničkami kabel. 

Po návozu kamenné drtě a zhutnění povrchů byla 20. září 2017 provedena pokládka asfaltových pásů, 

podkladový asfalt byl o výšce 7 cm a vrchní obrus o výšce 4 cm.  

Dílo se zdařilo a my bychom tímto chtěli poděkovat nejen Královéhradeckému kraji za poskytnutí 

financí z dotačního programu, ale i firmě STAVIBET s. r. o. zastoupené panem Františkem Jílkem 

a stavebnímu dozoru panu Romanu Krausovi, kteří se podíleli a vzájemně spolupracovali na zdárném 

dokončení této komunikace.  

Věříme, že i přes drobné omezení majitelů přilehlých pozemků proběhla stavba co nejrychleji. 
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  10. KOLÁČOVÉ KLÁNÍ  
 

V sobotu 7. října 2017 proběhlo jubilejní 10. koláčové klání. Jako tradičně se sešla spousta 

napečených sladkých i slaných dobrot, tentokrát však v rekordním počtu 52 druhů výrobků a opět 

bylo velmi obtížné vybrat ty nejlepší. Mezi soutěžícími byli i muži, soutěžní koláče přivezla dokonce 

účinkující kapela Klapeto z Náchoda. Letošního klání se zúčastnily také 4 děti ve věku 9 – 13 let. 

Výsledky jednotlivých kategorií najdete v tabulce níže: 

 KOLÁČE SLADKÉ SLANÉ 

1. Jindra Kubcová 
Čánka 

Posvícenský 
koláč 

Pavlína Fléglová 
Pohoří 

Ořechové 
dortíčky 

Alexandra Kumpoštová 
Pohoří 

Salámovo-
sýrové růžičky 

2. Jana Bednářová 
Pohoří 

Švestkové koláče 
s mákem 

Milena Nejmanová 
České Meziříčí 

Pařížské 
dortíčky 

Petra Vošlajerová 
Pohoří 

Sýrové 
rohlíčky 

3. Alena Přibylová 
Pohoří 

Borůvkové 
větrníky 

Renata Novotná 
Bohuslavice 

Trubičky se 
šlehačkou 

Alena Přibylová 
Pohoří 

Nivové 
trubičky 

4. Jindra Kubcová 
Čánka 

Mandlový koláč 
 

Iva Slezáková 
Pohoří 

Ovocné 
dortíčky 

- - 

 
Dále byly uděleny dvě zvláštní ceny a to: 

 cena dětského účastníka Denise Frančiakové za Cupcake, kategorie Sladké 

 cena poroty Kristině Balcarové za Závin s třešněmi, kategorie Koláče. 

Mezi členy poroty zasedl například ředitel pekárny Marta pan Vít Svoboda, starosta sousedních 

Bohuslavic Jiří Tojnar a také sponzoři akce, kteří se zasloužili o příjemné odpoledne. Jako host 

v doprovodném programu vystoupil herec a režisér Tomáš Magnusek a dále mladý herec a imitátor 

David Šír, který jako jediný v České republice imituje Felixe Holzmana. 
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  SELSKÉ DOŽÍNKY V POHOŘÍ  
 
První zářijovou sobotu se konaly dožínky na statku u Oubrechtů. Počasí si s námi pohrávalo 

do poslední chvíle. Ač tomu v pátek nikdo nevěřil, bylo v sobotu krásné slunečné počasí. V pátečním 

dešti vrcholily přípravy: 

 Zahrádkáři z Pohoří ozdobili balíky u vjezdu do dvora a celý dvůr 

 Šolcovi udělali výzdobu podia a okolí 

 členové SDH Mělčany, Lhota u Dobrušky a Podbřezí postavili zapůjčené stany, lavice 

a podium 
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Vše vypuklo 2. září 2017 v 11 hodin dopoledne, kdy se na dvůr statku sjela historická technika – 

traktory s vleky i bez, auta, historická dodávka a vojenské motorky.  Z Českého Meziříčí k nám přijeli 

opět v hojném počtu a všichni samozřejmě oblečeni v selském duchu. Lidé se postupně scházeli, 

se zájmem si techniku prohlíželi, obdivovali a pamětníci diskutovali. 

 

V poledne všechny přítomné přivítal místní hospodář, chasa (členové TJ Pohoří) ukázala, jak se dříve 

mlátilo obilí, a poté hospodáři slavnostně předala dožínkový věnec. Druhý věnec, o něco málo menší, 

obdržela i starostka nedalekých Přepych – paní Zdeňka Seidelová, která dovedla svou obec až do 

celostátního kola soutěže Vesnice roku 2017.    

  

Poté už následoval dožínkový tanec, k němuž chasa vyzvala i přítomné přihlížející dámy a pány. 

V průběhu celého dne si příchozí mohli zakoupit výrobky pocházející z regionu Orlických hor, zastavit 

se na stáncích Asociace soukromého zemědělství ČR či Celostátní sítě pro rozvoj venkova.  

V průběhu odpoledne proběhly ukázky jízdy na koních. Postaral se o ně Jiří Pácha se svou dcerou 

Adélou, kteří se svou rodinou hospodaří v Rokytnici v Orlických horách, kde se zabývají chovem 

mléčného skotu a následujícím zpracováním produkce v mini mlékárně.   
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A nechyběla ani ukázka mlácení obilí na historické mlátičce, která byla poháněná traktorem Svoboda 

DK 22 pana Kubíčka z Pohoří. Děti se vydováděly na prolézačkách z balíků slámy, velký úspěch měla 

i moderní zemědělská technika, která zde byla nejen vystavena, ale mnozí si vyzkoušeli i jízdu 

v pásovém kombajnu. 

Místní chovatelé Hrnčířovi a členové Českého svazu chovatelů v Dobrušce zde vystavili drobné 

zvířectvo. Pan Martínek přivezl na ukázku líheň kuřat, která měla taky veliký úspěch. K tanci 

i poslechu nám hrály kapely Valanka a Memory. Nechybělo ani bohaté občerstvení, a snad i díky 

němu, vstřícnému počasí a skvělé atmosféře se návštěvníci vydrželi veselit až do pozdních nočních 

hodin.   

  

Tato akce byla podpořena od Královehradeckého kraje a spolupořádala ji ASZ Rychnov nad Kněžnou 

a MAS Pohoda Venkova. Všem, kteří nám pomáhali tuto akci připravit a zorganizovat, ještě jednou 

mnohokrát děkujeme. 

Jirka Oubrecht s rodinou 

  TJ POHOŘÍ 
 

Vše, co jsme si naplánovali v sezoně 2017, jsme téměř splnili. Okolo klubovny jsme položili zámkovou 

dlažbu (cca 100 hodin brigády), vybudovali workoutové hřiště (cca 250 hodin brigády) za podpory 

sponzorů, kterým ještě jednou moc děkujeme. 
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3. června 2017 jsme pořádali pětiboj párů a tento den se nám podařilo workout oficiálně otevřít… 

Přijďte vyzkoušet svoji kondičku!  

Díky Martinu Růžičkovi na Strašidelný rej ožili čerti, bílá paní, zombie, kostry, kat a upíři a téměř 

60 dětí odcházelo z této akce s lehce naježenými vlasy. 

Přes léto jsme relaxovali a připravovali se na 7. ročník posvícenského tenisového turnaje PAŽĎA CUP. 

Dvanáct přihlášených párů si za krásného počasí zahrálo ve dvou skupinách a dále vyřazovacím 

způsobem. Třetí místo vybojoval Petr Moravec „Butrageňo“ s Pavlem Ždárkem st., druzí skončili Josef 

Fiala se synem Danem. Vítězem turnaje se stal Pavel Ždárek ml. s Petrem Světlíkem. 

Říjnové chladné počasí ukončilo tenisovou sezónu, ve které nemělo Pohoří zastoupení v Regionální 

tenisové lize, jako v loňském roce. Děti se pravidelně scházely na tenisových kurtech s trenérem 

Michalem Šrámkem a zlepšovaly své tenisové dovednosti. 

Ke konci září se konalo Vinobraní, byly vybrány vína z Valtických sklepů… Krásná výzdoba zpříjemnila 

podzimní atmosféru, obložené stoly, domácí zákusky a výborné dýňové polévky zahřály v pozdních 

hodinách. Naše díky patří všem, kdo pomáhali s přípravou. 

Děti začínáme!!! Míša, Denisa a Eliška H. se na Vás těší na cvičení v tělocvičně pro menší kluky 

a holky každý pátek od 16:30 do 17:30. Od 17:30 přebírají na florbal děti 1. – 6. třídy naši trenéři 

Viktor, Miloš a Martin  

Míša a Martin Kubíčkovi, Pavel Ždárek  

  VESELKA 2017 
 
Poslední srpnovou neděli 27. 8. 2017 jsme si užili opět po roce koncert dechové kapely Veselka, která 

navštívila naši obec již po deváté. Pořadem nás jako vždy provázel pan Miloň Čepelka. Pan Čepelka 

i ve svém věku (80 let) srší energií a optimismem, s kapelou zpívá a tancuje a dodává celému 

vystoupení šmrnc a šťávu. K písničkám umí pokaždé něco dodat, ať je to humorná historka nebo 

informace o jejich vzniku. Diváci si vytleskali i slib, že Veselka s Miloněm Čepelkou přijede i za rok, 

a tak se těšíme na jejich jubilejní 10. vystoupení.  
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  VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
 
Ve čtvrtek 1. června 2017, na Den dětí, proběhlo v naší obci již tradiční slavnostní vítání občánků 

narozených v průběhu roku 2016. Tentokrát se v zasedací síni Obecního úřadu v Pohoří, vyzdobeného 

do růžové barvy, spolu se svými rodiči sešlo pět holčiček a to jmenovitě: Amelia Sila Ugurlu, 

Sofie Divoká, Rozálie Žďárková, Karolína Tolínová a Johana Tomková. 

Všechny přítomné přivítal starosta obce Zdeněk Krafka, k příjemné atmosféře svými básničkami 

a písničkami také přispěly děti ze základní a mateřské školy. Rodiče malých občánků dostali od 

Obce Pohoří květinu, pamětní knihu a finanční dar v hodnotě pět tisíc korun. 

 
 

  VESNICE ROKU 2017 
 
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995, kdy se 

také Pohoří poprvé zúčastnilo. V letech 1995 – 2017 se zúčastnilo celkem 16x a získalo i některá 

významná ocenění. Za připomenutí stojí Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu 

z roku 2008, Zlatá cihla za objekt Staré školy z roku 2013, Diplom za všestranně nadaného starostu 

z roku 2014 a Plaketa za občanskou vybavenost obce z roku 2016. 
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V letošním roce navštívila naši obec Krajská hodnotitelská komise soutěže ve čtvrtek 25. května 2017. 

Na prezentaci Pohoří měla vyhraněný čas 2 hodiny a to v době od 12:45 do 14:45 hodin. Děti 

ze základní školy nastudovaly divadelní představení na motivy pohádky „Dlouhý, široký 

a bystrozraký“ a pozadu nezůstala ani mateřská škola, která předvedla taneček s názvem „Vodní 

mlýnek“. Komise dále navštívila místní hřiště, kde nahlédla do zázemí Tělovýchovné jednoty Pohoří 

a také shlédla trénink malých tenistů. Také ji zaujal ekologický obecní pomocník - elektrotříkolka, 

na které se neváhali všichni povozit. 

 

Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele obcí k aktivní účasti na rozvoji svého domova, 

zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou 

veřejnost na význam venkova. Letošního ročníku se v Královéhradeckém kraji zúčastnilo 15 obcí, což 

je o poznání méně než například v loňském roce, kdy jich bylo 32. I tak byla konkurence obrovská 

a naše obec mohla slavit úspěch v podobě ocenění za činnost mládeže – Bílá stuha. Za toto ocenění 

obec získá od Ministerstva pro místní rozvoj ČR částku 600.000 Kč, které ale musí být dle pravidel 

MMR ČR použity jako dotace na nějakou investiční akci. Ocenění převzal starosta obce v sobotu 

19. srpna 2017 na slavnostním vyhlášení soutěže ve vítězných Přepychách, které postoupily 

do celostátního kola.  
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Výsledky krajského kola Vesnice roku 2017 
 

 Zlatá stuha – vítěz krajského kola, Obec Přepychy, okr. Rychnov nad Kněžnou 

 Bílá stuha – za činnost mládeže, Obec Pohoří, okr. Rychnov nad Kněžnou 

 Modrá stuha – za společenský život, Obec Hrádek, okr. Hradec Králové 

 Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí, Městys Velký Vřešťov, okr. Trutnov 

 Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu, Obec Nahořany, okr. Náchod 
 

 2. místo v soutěži Obec Žďár nad Metují, okr. Náchod 

 3. místo v soutěži Obec Křinice, okr. Náchod 
 

Ceny hejtmana 
 

 Za vzorné vedení obecních kronik a za moderní knihovnické a informační služby 
Městys Nový Hrádek, okr. Náchod 

 Za aktivní život na venkově 
Obec Vilantice, okr. Trutnov 

 Za obnovu a udržování venkovských tradic 
Obec Borová, okr. Náchod 

 Za originální prezentaci 
Obec Kratonohy, okr. Hradec Králové 

 Za rozvoj zázemí pro činnost spolků 
Obec Trnov, okr. Rychnov nad Kněžnou 

 Za vybudování zázemí pro sport 
Obec Vysoká nad Labem, okr. Hradec Králové 

 Cena spolku pro obnovu venkova - za koncepční rozvoj obce 
Obec Librantice, okr. Hradec Králové 

 Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích 
Obec Hlušice, okr. Hradec Králové 

 Ocenění Zlatá cihla v Programu obnovy venkova – nové venkovské stavby – rozhledna 
Obec Vysoká nad Labem, okr. Hradec Králové 
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  KAM S NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKOVOU TRUBICÍ? 
 

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. 

Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde 

z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky. 

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na 

komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické žárovky přestaly v EU 

prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné 

zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková 

úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla. Důvodem je jedovatá 

rtuť, kterou zářivky v malém množství obsahují. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat 

ji v obchodě při nákupu té nové. 

Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji na Obecním úřadě v Pohoří. 

Zaměstnanci OÚ od Vás úsporku převezmou a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. 

Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá 

na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. 

Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na 

ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné 

zářivky nám vynahradí až o 80% nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme 

k ochraně životního prostředí okolo nás. 

 

  POHOŘSKÁ DRAKIÁDA 
 
Ve čtvrtek 28. září 2017 bylo nebe nad Pohořím zaplněno různě barevnými létajícími draky. Obec 

Pohoří ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Pohoří totiž připravila pro děti a jejich rodiče 

historicky 1. pohořskou drakiádu. I počasí vyšlo na jedničku a tak se všichni sešli ve 14 hodin 

v přírodním areálu. Obec se postarala o dárkové balíčky pro všechny malé piloty a členové SDH zase 

obstarali občerstvení v podobě dětmi oblíbených palačinek a též něčeho dobrého k pití. Této akce se 

zúčastnilo celkem 24 dětí a 5 z nich bylo oceněno odbornou porotou malým dárečkem. Věříme, 

že se v obci zrodila nová tradice a již se těšíme na další ročník. :-)  
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  PŘIPOMÍNKA K ZACHÁZENÍ S ODPADY A (NE)ČISTOTĚ 
 
Vážení občané, 

dovolte mi pár slov k třídění 

odpadu v naší obci. Jako 

zaměstnanec zde pracuji od 

roku 2010 a celou dobu 

společně s vedením obce 

a s většinou slušných občanů 

usiluji o titul Vesnice roku. 

Naše snaha však ztroskotává 

na lhostejnosti některých lidí, 

kterým je jedno, že železo 

nepatří do kontejneru 

na papír, velké skleněné části 

se nevejdou do kontejneru na 

sklo, apod.  

Na sběrném místě odkládají volně sedadla z automobilů, pneumatiky, koberce, pytle či krabice 

s namíchaným odpadem všeho druhu včetně zbytků jídla. Takové věci sem nepatří a hyzdí obec. 

Likvidace těchto odpadů stojí zbytečné a nemalé finanční prostředky. Uvádím pár příkladů: kvůli 

odloženému zahradnímu bazénu nemohlo mnoho z Vás celý týden odložit drobné plasty. Někomu se 

nepovedlo usušit seno, tak ho tedy navezl do kontejneru na bioodpad a opět tím znemožňuje dalším 

odložit drobný odpad, protože je kontejner rázem přeplněn.  

Peníze vydané na odvoz a likvidaci by se daly využít k jiným účelům a mohly by přispět ke zvelebení 

obce. Někteří z Vás volají po odpadkových koších. Nákup vyhovujících košů je v plánu. Prozatím jsme 

zkusili umístit k lavičkám kbelíky, aby se tak zabránilo povalujícím se papírkům a obalům od potravin. 

Dočkali jsme se však skladování psích exkrementů a dětských plenek. Když do takového odpadu 

naprší, vylévání do popelnice na komunální odpad není hezká záležitost, to mi věřte. Zamyslete se, 

prosím, nad tím, zda-li by třídění odpadů nešlo vylepšit a tím ušetřit čas strávený věčným úklidem 

kolem kontejnerů. Tento čas bych rád věnoval jiným, prospěšnějším pracím. 

Za obec krásnější 

Josef Moravec – zaměstnanec obce 
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