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Vážení spoluobčané, 
 
prázdniny nám skončily a lavice naší základní školy opět 
zaplnili žáci. Slavnostně jsme přivítali 9 prvňáčků a to 
znamená, že se nám v Pohoří postupně navyšuje počet 
žáků, což je velmi dobré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letošní rok je i rokem komunálních voleb, kdy budeme 
společně volit nové zástupce do zastupitelstva naší 
obce. Při této příležitosti mi dovolte, abych osobně 
poděkoval za dlouhých 20 let práce v zastupitelstvu 
panu Ing. Josefu Mervartovi, který už nebude v letošním 
roce kandidovat. Pan Mervart byl významným členem 
zastupitelstva a veškerou práci vždy dotáhl s plným 
nasazením svého osobního času do zdárného konce. 
Škoda, že takových zastupitelů není více. 
 
Přeji Vám, abyste svými hlasy podpořili jen ty nejlepší 
kandidáty, kteří budou umět nejen slibovat, ale taky 
budou schopni obětovat svůj čas a zkušenosti pro další 
rozvoj naší krásné obce Pohoří. 
 

Zdeněk Krafka, starosta obce 
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  OBEC POHOŘÍ NAVÁZALA STRATEGICKÝ KONTAKT  
      S MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 
 

Starosta obce pozval paní ministryni MMR k nám do Pohoří na jednu z kulturních akcí pořádaných 

v přírodním kulturním areálu. Paní ministryně se však omluvila a pozvala pana starostu do Prahy do 

sídla MMR.  Tuto nabídku pan starosta přijal a při velmi přátelském přijetí měl dostatek času 

projednat veškeré záležitosti týkající se tohoto resortu.  

Podařilo se projednat i možný příslib dotace na vybudování nového multifunkčního hřiště 

za tělocvičnou pro naše školy i veřejnost.  

Velmi zajímavou dotací je i možnost využití zdrojů pro tzv. oblast průmyslu Kvasiny, která by nám 

mohla velmi pomoci při zasíťování a výstavbě nové komunikace v lokalitě nových stavebních parcel za 

tělocvičnou. Tato investice se pohybuje v částce okolo 30 mil. Kč a mohli bychom získat dotaci ve výši 

80 % nákladů.  

Bude jen na novém zastupitelstvu, jak dále s pozemky vykoupenými v roce 2004 naloží. Dosavadní 

zastupitelstvo nemělo zájem o investici do rozvoje obce Pohoří, což je vlastně i jeho zákonná 

povinnost. Věřme tomu, že noví zastupitelé budou mít větší odhodlání a rozvoji obce v tomto směru 

budou oporou. 
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  DOTACE PRO SPOLKY A ORGANIZACE 
 
Letošní rok byl pro spolky výjimečný tím, že pro ně obec Pohoří uvolnila část svých finančních 

prostředků jako poděkování za loňské ocenění obce Pohoří v soutěži Vesnice roku 2017. Obec tehdy 

získala krásné ocenění „Vesnice roku - Bílá stuha“. Bohužel i tato příjemná událost byla provázena 

nepříjemnými jednáními ohledně přerozdělení dotací spolkům. 

Nakonec byly letošní dotace rozděleny takto: 

 Základní škola Pohoří získala tento rok částku 355.000 Kč formou navýšení provozní dotace 

(běžná roční výše provozní dotace je 300.000 Kč ročně) 

 Mateřská škola Pohoří získala tento rok částku 375.000 Kč formou navýšení provozní dotace 

(běžná roční výše provozní dotace je 320.000 Kč ročně) 

 

 Tělovýchovná jednota Pohoří získala tento rok částku 91.000 Kč neinvestiční dotace  

(rozděleno na 36.000 Kč a 55.000 Kč) 

 Sdružení dobrovolných hasičů Pohoří získalo tento rok částku 59.500 Kč 

(z toho 49.500 Kč neinvestiční dotace a 10.000 Kč finanční dar) 

 Český rybářský svaz získal tento rok finanční dar ve výši 5.000 Kč 

 Český svaz včelařů získal tento rok finanční dar ve výši 5.000 Kč 

 Myslivecké sdružení získalo tento rok finanční dar ve výši 10.000 Kč 

 Klub přátel Pohoří získal tento rok finanční dar ve výši 10.000 Kč 

 Klub českých turistů získal tento rok finanční dar ve výši 5.000 Kč 

 

  SUCHO DRTÍ NÁŠ KRAJ 
 

Uplynulo dvacet let od povodní a máme tu další extrém v podobě sucha. Prázdniny nám skončily, 

a pokud spočítáme slunné dny včetně vysokých teplot, tak zřejmě bude jejich počet rekordní 

za posledních 50 let.  

Bohužel tím na druhou stranu dostala příroda pěkně na frak. Tráva je vypálená a ve Zlatém Crku 

už neteče ani kapka vody. Bohužel se najdou i tací občané, kteří přes zákaz čerpají i ten poslední 

zbytek vody protékající naší obcí!  

Obec z posledních sil udržuje čerstvě vysazenou zeleň z dotace Ministerstva zemědělství kolem 

nového úřadu. Jediným zdrojem vody na zalévání je tak studna v přírodním areálu. Jinak by se musela 

používat pitná voda z vodovodního řádu, což by bylo i velmi drahé. 
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  VESNICE ROKU 2018 – POHOŘÍ BYLO ÚSPĚŠNÉ 
 
Dne 18. 8. 2018 proběhlo vyhodnocení 

soutěže Vesnice roku 2018. Obec Pohoří 

se této soutěže zúčastnila a to i přes 

počáteční obtíže (Zastupitelstvo obce 

Pohoří neschválilo starostovi přihlášku 

obce do soutěže hned napoprvé, účast 

v soutěži byla schválena až těsně před 

vypršením termínu k podání přihlášky).  

Naše obec byla v soutěži opět úspěšná 

a získala Ocenění za koncepční rozvoj 

obce Pohoří a koncepční projekty včetně 

šeku na 10.000 Kč.  

Určitě stojí za zamyšlení, jak  je složité tyto 

materiály na další rozvoj obce dlouhodobě  

připravovat a hlavně realizovat. Velký 

hendikep má naše obec v rozvoji bydlení. 

Již 14 let má naše obec zajištěny parcely 

pro cca 40 nových rodinných domků 

včetně schválení územním plánem.  

Naši obec na vyhodnocení soutěže 

zastupoval starosta pan Zdeněk Krafka 

a za získání tohoto ocenění mu 

pogratulovala i paní ministryně za MMR, Klára Dostálová a hejtman Královéhradeckého kraje 

PhDr. Jiří Štěpán, PhD.  
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  ZDRAVICE HEJTMANA KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE 
 
V krajském kole soutěže Vesnice roku 2018 zaujalo porotu Pohoří. Na slavnostním předávání cen, 
které se uskutečnilo v sobotu 18. srpna ve Stěžerech, si obec odnesla ocenění Spolku pro obnovu 
venkova Královéhradeckého kraje. 
  
"Gratuluji starostovi Zdeňku Krafkovi, 
zastupitelstvu a všem občanům k získání 
této ceny.  
 
Jsem potěšen, že porota ohodnotila 
příkladný koncepční rozvoj obce. Sleduji, jak 
se v posledních letech vesnice rozvíjí 
a oceňuji práci zdejších spolků, Základní 
školy i všech obyvatel.  
 
Přeji Pohoří, aby stále vzkvétalo a zůstalo 
místem, kde se dobře žije a úspěšně 
podniká," říká hejtman kraje Jiří Štěpán. 

 

  MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ NOVOU PANÍ ŘEDITELKU 
 
Obecní úřad na začátku roku 2018 vyhlašoval konkurs na ředitele / ředitelku Mateřské školy v Pohoří 

z důvodu odchodu stávající paní ředitelky do důchodu. Na první vyhlášený konkurs se však nikdo 

nepřihlásil, a tak obec musela připravit materiály k případnému sloučení ZŠ a MŠ.  

Současně byl vyhlášený konkurs č. II s nabídkou bonusu možného bydlení pro nového 

ředitele / ředitelku. Do této výzvy se přihlásily dvě uchazečky. Komise vybrala paní Marcelu 

Michlovou, Dis., která převzala vedení Mateřské školy od paní Elišky Žďárkové k 1. 8. 2018.  

Tímto děkujeme bývalé ředitelce, paní Žďárkové, za dlouholeté vedení naší školky a osobní nasazení, 

které dětem věnovala. Věříme tomu, že nová paní ředitelka MŠ bude dále pokračovat v úspěšné 

výchově našich malých občánků. 

 

  POHOŘSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 
 
Zastupiteli Ing. Zdeňku Svědíkovi leželo na srdci malé využití našeho upraveného kulturního areálu, 

a tak, aby jej více zpřístupnil našim občanům, zajistil sérii letních koncertů různých kapel pod názvem 

Pohořské hudební večery. Vstup byl pro všechny zdarma, občerstvení při těchto akcích bylo 

samozřejmostí.  

S organizačním zajištěním pomáhal i pan Pavel Bednář, další člen zastupitelstva. Oběma patří 

poděkování. Bylo by dobré, kdyby tak vznikla nová tradice a areál mohl sloužit lidem k příjemnému 

odpočinku, kulturnímu vyžití a vzájemnému setkávání i v následujících letech. 
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  GOIS – NADMĚRNÁ PŘEPRAVA 
 

V naší obci již delší dobu působí firma pana Goise, která se zabývá i přepravou nadměrných nákladů. 

Ještě před několika měsíci se stávalo, že couvání dlouhých tahačů na hlavní komunikaci u místního 

pohostinství komplikovalo dopravu a nebylo v souladu s vyhláškou o silničním provozu.  

Firma tuto špatnou situaci vyřešila nákupem objektu čp. 3 včetně přilehlých pozemků a vrhla se do 

přestavby. Svůj záměr konzultovala s vedením obce a přistoupila i na podmínky, které obec 

požadovala hlavně pro snížení hluku a spalin z motorových vozidel v blízkosti budovy Základní školy.  

 

Všechny požadavky byly splněny a dnes můžeme firmu pana Goise jen pochválit, za to, jak se 

s náročnou přestavbou celého areálu vypořádala a navíc ještě završila pěknou úpravou prostranství 

před plotem.  

Poděkování patří i samotnému panu Goisovi za finanční příspěvek na kulturní akce, které zde 

v letošním roce proběhly. 
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  PRODEJNA V POHOŘÍ OPĚT ŽIJE! 
 

Jistě si všichni vzpomínáte na neutěšenou situaci s naší prodejnou, která se dlouhodobě potýkala 

s problémy a na konci roku 2017 začala kolabovat s otevírací dobou a s nedostatkem zaměstnanců. 

Proběhlo několik schůzek s vedením Konzumu, na kterých byly přislíbeny ze strany provozovatele 

kroky ke zlepšení situace. K zlepšení kritické situace však nedošlo.  

Proto bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového provozovatele našeho obchodu. Bohužel dlouhou 

dobu se nenašel žádný zájemce o provozování místní prodejny. Po dvou měsících se starostovi 

podařilo navázat kontakt s provozovateli obchodu v Opočně, kteří projevili zájem o naši prodejnu.  

Následovala výpověď Konzumu a následné úpravy interiéru budovy pro nového prodejce. Veškeré 

vnitřní vybavení si zakoupil nový provozovatel sám a náš „Konzum“ dostal i jiné jméno 

„Potraviny Tomáš“.  

Nyní je prodejna zásobována mnohem širším sortimentem. Spokojení zákazníci i z okolních obcí se 

rádi vrací do naší pohořské prodejny.  

 

  POHOSTINSTVÍ V OBCI POHOŘÍ 
 
Už 2 roky naše pohostinství fungovalo víceméně jen jako vývařovna. Výčep byl uzavřen a otevíralo se 

jen na kulturní programy a uzavřené společenské události. Dlouhou dobu nikdo neprojevil 

o provozování obecní hospody zájem. Případní zájemci se obávali další konkurence v obci.  

Na jaře však přeci jen přišla na obec žádost o pronájem pohostinství a to od pana Pavla Šnajdra. Rada 

obce Pohoří projednala a nakonec schválila pronájem pohostinství třetí osobě. Hlavním nájemcem 

nadále zůstává pan Černý, který umožnil panu Šnajdrovi pronájem lokálu. Pan Černý vaří a zásobuje 

široké okolí dobrým jídlem a pan Šnajdr odpoledne otevírá a provozuje výčep.  

 

  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – PŘÍPRAVA DRUHÉ ETAPY VÝSTAVBY 
 

Že je u tělocvičny vybudováno dětské hřiště, již víte. Oficiálně bylo otevřeno při Pohádkové návsi 

v sobotu 2. června 2018. Děti tam rády chodí a zatím největší úspěch u nich má lanovka.  

Toto hřiště však nemá ještě konečnou podobu. Týmu obecního úřadu se po vypracování žádostí 

o dotace z programu POV podařilo zajistit finanční prostředky na dokončení II. etapy dětského hřiště 

u tělocvičny.  

V rámci této dotace bude provedeno oplocení celého areálu, doplněny další 3 nové hrací prvky, 

lavičky pro maminky s menšími dětmi a pochůzkový chodníček k hracím prvkům. Po dokončení by 

měl být tento miniareál hojně navštěvovaný převážně dětmi školního věku. 
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  DOTACE NÁM UMOŽŇUJÍ ROZVOJ OBCE 

Přehled projektů, které v současné době administruje Obecní úřad: 

 Veřejné osvětlení – výměna sloupů – aktuálně proběhlo výběrové řízení na dodavatele 

stavebních prací 

 Dětské hřiště II. etapa – akce je před vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavby 

 Multifunkční hřiště za tělocvičnou včetně přístupové asfaltové cesty – získali jsme platné 

územní rozhodnutí, probíhá příprava projektu pro získání stavebního povolení 

 Územní plán – dotaci administruje firma CEP (Centrum evropského projektování) 

 Sběrný dvůr – připravený kompletní projekt a strategie, schválená dotace, příprava 

výběrového řízení dodavatele stavebních prací a vybavení 

 Revitalizace rybníků – aktuálně probíhá příprava projektové dokumentace ke stavebnímu 

řízení 

 Sociální bydlení – revitalizace „bytovky“ čp. 183, tato akce nebyla podpořena zastupitelstvem 

obce, i když je možné a pravděpodobné, že do budoucna bude muset obec stejně řešit 

určitou kapacitu sociálního bydlení z titulu zákona 

 Nový bezdrátový rozhlas v obci včetně systému varování před povodní – nebylo podpořeno 

zastupitelstvem obce 

 Zóna rozvoje bydlení: nová zástavba – příprava finančně nákladného projektu, je nutné 

Zastupitelstvem schválit přípravu projektové dokumentace k územnímu řízení 
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