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LISTY OBCE POHOŘÍ 

Občasník informující o životě a dění v obci                         duben, č. 1/2010 
 

Střípky historie POHOŘÍ... 
 
Po roce pátrání v historických materiálech se mi podařilo objevit několik velmi zajímavých 
materiálů o naší obci. Několik jich najdete v tomto článku „Střípky historie Pohoří...“, zbytek 
potom na internetových stránkách Digitální kroniky Pohoří – http://kronika.obecpohori.cz.  
 
 Začněme tedy od č.p.1 – od obecní hospody: 

 
Všimněte si: 

  okna hostince byla původně úzká 
  okna velkého sálu byla navíc klenutá 
  na rohu budovy  bývala lampa 
  kolem hospody byly lavičky 
  na obou stranách hostince byl nápis „OBECNÍ HOSTINEC“ 

rok 1904 rok 1975 – před rekonstrukcí 

rok 1978 - po rekonstrukci rok 2009  
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  kolem hospody nevedl žádný chodník 
  před rekonstrukcí byl vchod do hospody 

uprostřed budovy ze směru od přírodního 
areálu, dnes je zprava budovy od areálu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokračujme historickým pohledem obce Pohoří – foceno z věže kostela směrem základní 
škola.  
 

 
Všimněte si: 

  nepřehlédnutelný park před školou, uprostřed květinový sloup připomínající fontánu 
  dnešní chodník ze zámkové dlažby kolem základní školy lemují ořezané lípy 
  vlevo od silnice jsou ovocné sady (dnes trávník a tělocvična) 
  vedle základní školy stojí obchod Josefa Šimůnka, dnes trávník  
  za základní školou je vidět hasičský sušák na hadice a část hasičské zbrojnice 
  horní okna základní školy vlevo a vpravo jsou zazděná, prostřední okna jsou spojená 

v jedno okno, nápis „OBECNÁ ŠKOLA“ zmizel (rekonstrukce v roce 1975) 
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V tomto vydání Pohořských listů je to vše.. Doufám, že se Vám procházka do historie obce 
líbila. Pokud ano, zkuste i Vy zapátrat ve svých rodinných fotoalbech, na půdách, 
v opuštěných stodolách, zapomenutých skříních, ve sklepech nebo třeba na stěně Vaší 
místnosti. Nemáte někde historické fotografie Vašich nemovitostí, fotky slavností dožínek, 
fotografie z hromadného lovu, výstavby silnice, rekonstrukce základní školy, malované 
obrázky z obce, staré plány budov, historické vyznamenání či diplomy, staré pohlednice, 
originál faktury se starými razítky obce, ...? Výčet by mohl být mnohem delší, hledám 
a archivuji zkrátka cokoliv historického týkající se naší obce. Pokud jste něco našli, přispějte 
do společné knihy historie obce Pohoří. Vaše materiály zdigitalizuji a vrátím samozřejmě 
v pořádku zpět. Pokud tyto slova nehodíme za hlavu, budou se naši vnuci třeba moci podívat 
na ten krásný park u základní školy, i když jenom na fotografii v kronice... 
 
Jan Jurásek, kronikář obce Pohoří, http://kronika.obecpohori.cz  

 
Slovo starosty 
 
Vážení spoluobčané,  
 
       po delší době se nám podařilo vydat nové číslo našeho místního zpravodaje, tak bych 
Vám chtěl ještě jednou popřát do roku 2010 hlavně hodně zdraví a štěstí.  
 
Ohlédnutí za rokem 2009 
 
       Tento rok byl pro mě, jako starostu zvláštní tím, že se během něho stalo hodně věcí, na 
které jsem musel rychle reagovat. Po 10 letech zaměstnání, odešla z obecního úřadu paní 
Bednářová, která svou funkci účetní a referentky zastávala velmi dobře. Dovolte mi, abych jí 
tímto ještě jednou za celé období, které na obecním úřadě pracovala, poděkoval. Protože 
nárůst práce na našem obecním úřadě byl nezvladatelný, rozhodli jsme se, že bude rozšířen 
pracovní úvazek na 1,8 pracovního místa. Výběrovým řízením byly na tyto místa přijmuty 
paní Kateřina Jebavá a Kristýna Vinterová. Během jejich zkušební doby se seznamovaly 
s chodem našeho úřadu a také se zapracovaly do zajíždějícího systému Czech Point, na který 
naše obec získala dotaci ve výši 80 000,- Kč. Tento systém umožňuje občanům poskytovat 
informace, které by jinak museli shánět po jiných úřadech, buď písemným nebo osobním 
stykem, což by jistě zvyšovalo náklady s těmito věcmi spojené. Pomocí tohoto systému 
můžete na našem úřadě získat tyto informace: Výpis z bodového hodnocení řidiče, z katastru 
nemovitostí, z obchodního rejstříku, z rejstříku trestů, z živnostenského rejstříku, aj.  
       Jak jste si všimli, tak v průběhu léta došlo k celkové výměně oken a dveří na budově 
mateřské školy. Tato akce ale nevyšla dle plánu, který byl upraven na zhotovení prací v době 
prázdnin. To mělo za následek oddálení termínu otevření naší školky po prázdninách. Tímto 
chci poděkovat rodičům, kteří pochopili, že může nastat i takováto situace a vyšli paní 
ředitelce vstříc. Celá tato akce výměny oken a dveří byla financována z dotace, kterou naše 
obec získala v roce 2008 za ocenění oranžové stuhy. Výběrovým řízením byly práce a 
materiál na okna a dveře a výměnu skleněných schodišťových výplní stlačeny na velmi nízké 
ceny a tak bylo možno v rámci dotace ještě nakoupit do kuchyně MŠ nový robot. Celkové 
náklady se vyšplhaly na částku 720 000,-Kč, z čehož dotace od Ministerstva místního rozvoje 
byla 570 000,- Kč.  
       Další velkou akcí v roce 2009 byla rekonstrukce podlahy v naší tělocvičně. Této opravě 
předcházela v roce 2008 oprava střechy, kterou zatékalo a docházelo k následnému poškození 
vlysové podlahy. Tato podlaha byla zhotovena při výstavbě tělocvičny v roce 1976 a od této 
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doby neprošla žádnou zásadní rekonstrukcí. Na opravu havarijního stavu této podlahy byla 
získána dotace z Krajského úřadu královéhradeckého kraje z dotačního titulu POV ve výši 
425 000,- Kč. Opět se podařilo vícekolovým výběrovým řízením snížit předpokládané 
náklady na potřebné opravy. Opravy byly rozděleny na 4 skupiny, každá z nich spadala do 
zvláštního výběrového řízení. Tím došlo k minimalizaci všech nákladů, ale samozřejmě za 
cenu větší administrativní práce pro náš celý obecní úřad. Navazující práce oprav se nám 
prodloužily a tak jsem vlastně trávil poprvé za celou dobu svého starostování Vánoce na 
obecním úřadě. Musím se přiznat, že je mi ještě docela úzko, když si vzpomenu, jak vypadala 
kancelář po vybourání oken za plného provozu. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly 
na 850 000,- Kč a přiznaná dotace byla 50 %. Za tyto finanční prostředky bylo zhotoveno: 
300 m2 rekonstrukce podlahy, výměna oken a dveří, rekonstrukce sociálního zařízení včetně 
dlažby a nátěr venkovní fasády. Do konce loňského roku byla tato akce úspěšně dokončena a 
mně nezbývá, než Vás pozvat na případnou prohlídku.  
       Myslím, že většina z Vás uzná, že rok 2009 byl rokem naplněným a pro naši obec 
přínosným.  
       O to hůř se mi píše o tom, že zde také máme skupinu lidí, kteří vše jen zatracují a na naši 
obec házejí jen samou špínu. To, že celý loňský rok se slečna Bc. Kubíčková snaží různými 
stížnostmi a upozorněními poškodit jak mě, tak i činnosti našeho úřadu, to bych vydržel. Ale 
nemohu souhlasit s jejím posledním písemným projevem, kde oslovuje všechny zastupitele. 
Ve svém dopise nevychází slečna Bc. Kubíčková z pravdivých údajů a jí uváděné informace 
by mohly být považovány za pomluvu se všemi jejími právními důsledky.  
Naše Obec Pohoří je často zmiňována dovětkem Pod Orlickými horami. To samo již značí, že 
možnost sněhových nadílek na naše území bude větší. Musím říci, že za 27 let, co zde bydlím, 
jsem nezaznamenal většího množství sněhu, než který napadl v letošním roce. Pokud je tomu 
jinak, tak se místním starousedlíkům omlouvám. Co se týká údržby silnic, tak v naší obci 
máme jak silnice místní, tak silnice státní. O místní komunikace se opravdu stará v plné výši 
obec. Z těchto důvodů byla zakoupena v roce 2005 radlice na vyhrnování sněhu, která má 
osvědčení pro použití na místních komunikacích. Bez tohoto osvědčení totiž na silnici nesmí 
být použito žádné zařízení, které by ji mohlo poškodit. Již několik let nám služby spojené 
s úklidem komunikací pomocí této radlice zajišťuje pan Šolc. V některých případech se na 
úklidu podílí pan Kaňka. Oběma jmenovaným bych chtěl za tuto činnost poděkovat, protože 
jen málokdo si uvědomí, jaká je to nevděčná práce, která musí být hotová bez ohledu na čas a 
nepřízeň počasí. Většina z nás byla s touto službou spokojena, letos však bylo tolik sněhu, že 
ho již nebylo kam vyhrnovat.  
       Co se týká státních silnic, ty spadají do majetku a údržby SÚS Královéhradeckého kraje. 
Do této skupiny patří i komunikace 3 třídy III-304/26, která vede od místního pohostinství 
přes železniční přejezd a končí křižovatkou u cukrovaru v Českém Meziřící. Za údržbu a 
odstraňování sněhu z této komunikace nese plnou zodpovědnost SÚS Královéhradeckého 
kraje. Dopravní značka umístěná za hospodou nebyla schválena orgánem silniční dopravy a 
dali ji tam pracovníci SÚS Dobruška. Systém funguje následovně. Po případné sněhové 
kalamitě, dle směrnic SÚS se uklízí hlavní tahy. Silnice třetí třídy se uklízejí postupně, dle 
možností využití volné techniky. Letos napadl sníh 28.1. a za tři dny nedošlo k úklidu sněhu 
z této komunikace. 1.2.2010 jsem kontaktoval vedoucího SÚS Dobruška, kdy dojde 
k prohrnutí komunikace ve směru za hospodou. On mi sdělil, že podle plánu se tato silnice 
nebude v zimním období udržovat. Ještě ten den jsem kontaktoval pana radního Ješinu 
z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o špatné situaci ohledně údržby této komunikace 
v tomto kalamitním stavu. On okamžitě sjednal nápravu a požádal mě o sepsání dopisu, který 
vezme na jednání se zástupci SÚS (dopis byl zveřejněn na nástěnce Obecního úřadu 
2.2.2010). Ještě ten den pracovníci SÚS Dobruška pomocí pluhů se snažili naši silnici 
zprůjezdnit, ale to se již nepodařilo, protože na tělese komunikace zůstaly někde až 15 cm 



 5

vysoké ledové pruhy. Současně se pan radní Ješina z Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, který má na starosti údržbu a dopravu na státních komunikacích, omlouvá, že 
nedopatření v údržbě spodního konce naší obce vzniklo tím, že zaměstnanci označili chybně 
začátek neudržované části komunikace a uvádí, že se mu podařilo zjednat nápravu. (dopis p. 
Ješina Krajský úřad Královéhradeckého kraje).  
       Slečna Bc. Kubíčková se také zmiňuje o přezaměstnanosti našeho úřadu, kde pracují „dvě 
sekretářky“. K tomuto lze říct jen jedno, paní Jebavá byla jmenovaná s plným úvazkem na 
post hlavní účetní a slečna Vinterová byla zařazena na post mzdové účetní a referenta obce 
s úvazkem 0,8 pracovní doby. Pro Vaše jednoduché srovnání, náš úřad pracuje v systému 
starosta + 1,8 personálu na 650 obyvatel. To znamená, že na jednu účetní připadá 361,1 trvale 
přihlášených obyvatel. Zatím co, například, na Městském úřadě v Novém Městě nad Metují, 
je zaměstnáno kromě starosty dalších 75 úředníků. Nové Město má asi 10 000 obyvatel a tak 
lze jednoduše spočítat, že na jednoho úředníka připadá pouze 133 občanů. 
       Co se týká zimní údržby komunikací, situaci jsem již vysvětlil v předchozí části a chci 
jen říct, že ani v ostatních městech, i když disponují mnohem větší možností, jak strojní, tak  
pracovní, na tom nebyli o mnoho lépe, než naše obec. Všechny komunikace i chodníky byly 
zasypány množstvím sněhu, který nebyl již kam dávat.  
        Také bych Vás chtěl požádat, abyste byli připraveni na to, že v letošním roce Vás možná 
budou oslovovat různí lidé, protože letošní rok je rokem komunálních voleb a Vy se budete 
rozhodovat, komu v místních volbách dáte svůj hlas.  
 
S pozdravem                                                                                 Zdeněk Krafka 
             
                                                                            

Informace Obecního úřadu  
 
Výměna řidičských průkazů 
 
            Dne 31.12.2010 končí platnost řidičských průkazů, vydaných v období od 1.1.1994 do 
31.12.2000. Upozorňujeme občany, kterým bude letos tato platnost končit, aby neodkládali 
výměnu tohoto dokladu na poslední chvíli. 
Řidičské průkazy vyměňují na Městském úřadě v Dobrušce. 
K podání žádosti je zapotřebí občanský průkaz, stávající řidičský průkaz a 1x fotografie.  
 
CZECH Point 
 
            V roce 2009 se naše obec připojila k programu eGoverment v jehož rámci jsme získali 
dotaci na zřízení kontaktního místa CzechPOINT. Tedy přeloženo do češtiny, mají dnes 
občané možnost na našem úřadě získat např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku 
trestů a také  třeba výpis z bodového hodnocení řidiče. Dále CzechPOINT slouží k ověřování 
zpráv z datových schránek, kterou jsme ze zákona na obci také zavedli. Tyto novinky 
znamenají sice zátěž po pracovní stránce, nicméně doufáme, že je občané využijí a ocení. 
Ověřování písemných dokumentů a podpisů funguje na našem úřadě v nezměněné podobě 
v souběhu.    
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Zastupitelstvo 
 
23. usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Pohoří dne 8. října 2009 
Obecní zastupitelstvo v Pohoří:  
a) schvaluje:  
1. 23/2  Přijetí dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s Městem Dobruškou ze dne 7.5.2009 – 
CZECH Point a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.  
Toto usnesení bylo přijato všemi 9 přítomnými členy obecního zastupitelstva.  
 
24. usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Pohoří dne 15. října 2009  
Obecní zastupitelstvo v Pohoří:  
a) schvaluje:   
1. 24/2  Úpravy rozpočtu provedené ve formě rozpočtových opatření č. 17 až 27 dle přílohy 
Opis rozpočtových opatření za období 09/2009.  
2. 24/3  Odměnu ve výši 1300,- Kč měsíčně členům Rady Obce Pohoří. 
3. 24/4  Finanční pomoc obci Bernartice ve výši 50000,- Kč. 
Toto usnesení bylo přijato všemi 8 přítomnými členy obecního zastupitelstva. 
 
25. usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Pohoří dne 17. prosince 2009 
Obecní zastupitelstvo v Pohoří:  
a) schvaluje:  
1. 25/2  Členy inventarizační komise: paní Hanu Jánskou, pana Luboše Čížka a paní Ivu 
Mňukovou.  
2. 25/3  Vyrovnaný Rozpočet na rok 2010. 
3. 25/4  Rozpočtový výhled Obce Pohoří na rok 2011, 2012, 2013. 
4. 25/5  Rozpočtová opatření č. 28 až č. 44 a opatření v návaznosti na účetnictví státu na rok 
2010, převod pohledávek z účtu č. 311 a č. 315 na podrozvahové účty v souladu s postupy 
jednotného účetnictví státu od 1.1.2010. 
5. 25/6  Ukončení půjček FRB – Fondu rozvoje bydlení a ukončení účtu FRB. 
6. 25/7  Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na 
pozemku č. 161 v katastr. území Pohoří u Dobrušky pro paní V.V. a pana R.V. spočívající 
v uložení vodovodní a kanalizační přípojky do tělesa této místní komunikace dle projektové 
dokumentace zpracované pod. č. 14/09-LM Ing. V.S.  
Toto usnesení bylo přijato všemi 9 přítomnými členy obecního zastupitelstva.  
 
26. usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Pohoří dne 18. března 2010 
Obecní zastupitelstvo v Pohoří:  
a) schvaluje:  
1. 26/2  Rozpočtová opatření č. 28 až č. 44 v souladu s postupy jednotného účetnictví státu od 
1.1.2010. 
2. 26/3  Starostu p. Zdeňka Krafku, aby zastupoval obec Pohoří na valné hromadě VaK 
v Hradci Králové. 
Toto usnesení bylo přijato všemi 8 přítomnými členy obecního zastupitelstva. 
b) bere na vědomí:  
3. 26/4a  Uzavření dohody o úhradě za dojíždějící žáky v roce 2010 s městem Dobruškou. 
4. 26/4b Ustanovení komise k prověřování a kontrole vyplácení odměn, jmenovitě: p. Čížek, 
p. Žďárková, p. Hrnčířová. 
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Změny a oslavy v MŠ 
    
          V průběhu měsíce srpna 2009 proběhla na celé budově výměna oken a dveří za 
plastová. Byla to akce časově velmi náročná. Vzhledem k pozdnímu zahájení a nemocnosti 
pracovníků firmy WETO, která výměnu prováděla, se časové období prací stále prodlužovalo. 
Otevření MŠ po letních prázdninách bylo proto o týden posunuto. Všechny zaměstnankyně se 
usilovně podílely na úklidu. Vzhled budovy se s novými okny značně zlepšil. Doufáme také, 
že se sníží náklady na vytápění. 
         Od září je k předškolnímu vzdělávání zapsáno 28 dětí, z toho 11 „předškoláčků“. 
Nebylo vyhověno žádostem pěti dětí. Průměrná docházka za první dva měsíce školního roku 
je 24 dětí, což svědčí o jejich otužilosti. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu 
pod názvem „ Hrou poznáváme svět“. Naše motto zní: „Řekni mi a zapomenu, 
                                                                                          ukaž mi a budu si pamatovat, 
                                                                                          nech mě udělat a porozumím.“  
          Mateřská škola oslavila již 35.výročí od svého otevření a zahájení provozu. 
Budova školy prošla proměnou v roce 1997, kdy byla provedena nadstavba se sedlovou 
střechou. Bohužel v roce 1998 byla zasažena povodní. Byla zničena zahrada, podlahy a stěny 
v přízemních místnostech. Během několika posledních let dochází k postupné modernizaci 
zahrady i interiéru. Snažíme se o to, aby se děti cítily spokojeně, bezpečně a měly dostatek 
podnětů a možností k rozvoji své osobnosti. 
         Oslavy k tomuto výročí, které se konaly 17.října, se zúčastnilo 25 bývalých 
zaměstnanců a hostů. Mezi nejstarší patřila paní Poláková Radmila – dlouholetá kuchařka, 
paní Vrbová Jaroslava a Mrázová Judita, které nám často vypomáhaly v kuchyni, když někdo 
onemocněl. Přijela se podívat slečna Jana Hladíková, která pracovala 15 let jako učitelka. 
Paní Stodůlková Zdeňka se 19 let starala o chod budovy, zahrady a udržovala vzorný pořádek. 
Její manžel Stodůlka Libor nám 22 let topil, než se přešlo na vytápění plynem. Paní 
Hastrdlová Helena vedla 24 let školní jídelnu, kde se vystřídalo mnoho zaměstnankyň : paní 
Chmelařová  Zdena, Kaňková Anna, Grimová Miluše, Jirsová Dagmar, Fialová Jaroslava, 
Rázlová Jaroslava, Stonjeková Eva, Jirsová Libuše, Tláskalová Jitka, Světlíková Jana, 
Machová Irena, Petrová Alena, Jirásková Renata, Balcarová Jana, Kratochvílová Jiřina.  
           Hosté si prohlédli prostory budovy  a připravené fotografie. Učitelky s dětmi nacvičily 
krátké vystoupení s podzimní tématikou. Závěrem zacvičila Kaňková  Julinka gymnastickou 
sestavu. Po příjemném zážitku následovala volná zábava s malým pohoštěním. Došlo i na 
promítání krátkého amatérského filmu paní Rydlovou  Miloslavou (bývalou ředitelkou ZŠ) – 
den v mateřské škole z roku 1975. 
            Škoda, že otevření pro veřejnost využilo jen několik rodičů s dětmi. Prostory školy 
byly vyzdobeny výrobky z přírodnin, které zhotovily děti s rodiči. 
           V současné době pracuje v MŠ ředitelka Žďárová Eliška – 35 let (31 let jako ředitelka), 
učitelka Sobotková Alena – 15 let, školnice Krafková Hana – 17 let, vedoucí školní jídelny  
a současně pomocná kuchařka Kafková Petra – 10 let, kuchařka Kubalová Gabriela – 1 rok.  
            V adventním období jsme rozsvěceli společně s dětmi a učitelkami ze ZŠ stromek 
před tělocvičnou, kam se přišla podívat i spousta rodičů a široká veřejnost. Pod rozsvíceným 
stromkem jsme zpívali koledy a vyráběli  různé ozdoby, svícny a dekorační předměty na 
vánoční výstavu v ZŠ, která se konala dne 27.listopadu.  
             
                                               Hodně zdraví a spokojenosti v tomto roce přeje za kolektiv MŠ 
                                                                                      Žďárová Eliška, ředitelka     
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Letní parket Pohoří 2010 - kalendář akcí  
 
30. 4. Čarodějnice, diskotéka - hraje OHÁJO TEAM (Vstup zdarma!)
14. 5. ZAČÁTEK SEZONY  Fousatej Hat+Dragon+Epitaph
22. 5. DRUM N BASS-DJ-Winyl, Alah, MC Bombicz
28. 5. Bladex
  5. 6. TŘI SESTRY + Hosté: E!E, Doctor P.P. a Debill Heads nebo  M.Z.H.
11. 6. Disco s DJ Vaškem Mašindou z RÁDIA ČERNÁ HORA
12. 6. Komunální odpad
18. 6. PUNKMINIFEST Pohoří - PLEXIS, N.V.U., APPLE JUICE, TmZtM
25. 6. PĚNOVÁ PÁRTY, OHÁJO TEAM
26. 6. MIG 21, K2 (dívčí rocková kapela), Bugs Banny Company
  9. 7. Michal Hrůza, Lety Mimo
15. 7. Čechomor
16. 7. SEMTEX Amundsen PÁRTY, Laser SHOW, hraje OHÁJO TEAM
17. 7. Láďa Tomis a Jiří Schelinger - Revival Band+Social Band
23.- 24. 7. DLOUHÁ POHOŘSKÁ NOC
23. 7. K2, Mandrage, Rybičky 48
24. 7. Lety Mimo, Jo!SKA, Bugs Banny Company, G point function, Thorthary, Aroma Lososa, 

Idmi Band, Komunální odpad, Doro & Warlock Revival, Dirtyway 
  6. - 7. 8. EAGEL GATE FESTIVAL - BLADEX
21. 8. ANNA K
28. 8. VESELKA - Česká dechová kapela, Veselka Ladislava Kubeše se zpěváky Milanem Černo-

houzem, Blankou Tůmovou, Ivanou Jelínkovou, Ivanou Zbořilovou a Ivanou Ročkovou. VESELKU 
uvede pohořský rodák Miloň Čepelka.

  4. 9. Pemier, Dirtyway, 
10. 9. Československá DISKOTÉKA+TO NEJ! Hraje OHÁJO TEAM 
11. 9. UKONČENÍ SEZONY  Morčata Na Útěku, Fousatej Hat, Nanovor

 
 

 
Jak se máme u nás ve škole 
 
            Jak? Myslím, že mohu napsat, že dobře. Dny nám pěkně utíkají  a než jsme se stačili 

rozkoukat, máme více jak polovinu školního 
roku za sebou. 

V letošním roce navštěvuje naši školu 
pouhých 28 žáků, to je za posledních 10 let 
nejnižší počet. Proto také naše škola zůstává i 
letos dvojtřídní, spojil se 1. a 2.ročník a 3., 4. a 
5.ročník. O výuku se ale dělí  tři učitelky, a tak 
se všechny tři ročníky sejdou společně pouze 
v hodinách výchov. Tak můžeme udržet 
potřebnou kvalitu vyučování. Poděkování si na 
tomto místě zaslouží náš zřizovatel obec Pohoří, 
bez jehož finanční podpory bychom těžko 

udrželi všechny pracovnice. Od příštího školního roku by se naše situace měla zlepšit, počet 
žáků by měl postupně stoupat. 
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A nyní pár slov o tom, co se u nás děje. Již od prvních zářijových dní jezdíme jako 
každoročně na plavecký kurz do Dobrušky. 
V září jsme také navštívili představení festivalu 
filmových veseloher Hrnec smíchu v Novém 
Městě nad Metují a v rámci této akce jsme se 
zúčastnili i výtvarné soutěže s názvem Naši 
domácí mazlíčci. Dva prvňáčci z naší školy, 
Filip Rousek a Josef Nejman, byli oceněni a 
jejich obrázky ozdobily vestibul novoměstského 

kina. 25. září jsme podnikli podzimní výlet do 
Hvězdárny a planetária v Hradci Králové, kde 
jsme se nejen pobavili, ale i poučili. A den na to, 
30.září, jsme prožili projektový den Drakiáda 
,kdy jsme vyráběli postavičky z brambor, tvořili 
jsme bramborová tiskátka, soutěžili ve 
znalostech o přírodě a hlavně chystali dopisy, 
které jsme nakonec vypustili s dráčky – balónky 

do vzduchu.  
V říjnu jsme v naší škole přivítali divadlo jednoho loutkoherce a společně s dětmi z MŠ jsme 
se potěšili pohádkou O Popelce. 22. října jsme besedovali s příslušníky policie, prohlédli jsme 
si policejní vozidlo a na vlastní oči jsme se s pomocí speciálních policejních zkoušek 
přesvědčili, že paní učitelky nepožily alkohol ani žádnou jinou drogu. 

Ve škole pracují již tradičně zájmové kroužky, novinkou letošního školního roku je 
založení Turistického kroužku. Na své akce zveme i ostatní žáky naší školy a doufáme, že i 
tato aktivita se stane tradiční a mezi dětmi oblíbenou. 
                                                                       Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ 
 

Masopust 
 
            Paní učitelky z naší Základní i Mateřské školy letos opět zorganizovaly, dá se říci, již 
tradiční masopustní rej. Děti i učitelky se v pátek 19. února ráno sešly před školou a školkou 
v maskách a poté vyrazily dovádět a zpívat po naší obci. Tam, kde měly uvázanou mašli se 
dětičky zastavily a zazpívaly veselé písničky a říkanky. Za tento výkon dostaly sladkou 
odměnu. 
            V 11.hod se sešly na parkovišti u školy a předvedly pěkně nacvičený program. Tímto 
děkujeme všem zúčastněným i našim spoluobčanům, kteří děti pozvali a pochválili. Velký dík 
také patří organizátorkám této akce – učitelkám ZŠ a MŠ, které tak udržují tuto krásnou 
tradici v naší obci. 
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Pohořské koláčové klání 
 
       V obci Pohoří u Dobrušky proběhl již druhý ročník soutěže „Pohořské koláčové klání“ o 
nejchutnější a nejkrásnější vlastnoručně upečený 
výrobek. Soutěžilo se ve třech kategoriích: slavnostní 
koláče, sladké a slané pečení. Tato soutěžní přehlídka 
byla příležitostí pro prezentaci rodinných, místních i 
regionálních pochoutek, čehož využila spousta 
hospodyněk nejen z Pohoří, ale i ze širokého okolí.                       
Hodnocení výrobků měla na starosti odborná pěti 

členná 
porota, 
která 

hodnotila nejenom chuť, ale i vzhled. Všechny 
výrobky byly pečlivě rozděleny podle kategorií, 
na slavnostní koláče, sladké a slané výrobky, 
kde každý byl opatřen číslem. Každý z porotců 
musel ochutnat kousek každého výrobku a poté 
do připraveného formuláře ohodnotit jeho chuť a 
vzhled body v rozmezí od 1 do 5. Soutěžící, 
jejichž výrobky získaly největší počet bodů, 

obdrželi hodnotné ceny, které věnovali do soutěže partneři akce a sponzoři. Partnery akce 
byly i učiliště a okolní pekárny, které zaslaly spoustu sladkých koláčů i koláčků, vánočky i 
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preclíky. Koláčové klání si užila i široká veřejnost, která po vyhlášení vítězů mohla ochutnat 
všechny výrobky, včetně těch vítězných. Účast byla skutečně veliká, ochutnat výrobky přišla 
spousta lidí a po celý zbytek odpoledne hrála k poslechu i k tanci živá hudba. II. pohořské 
koláčové klání se vydařilo, všechno se snědlo, takže nám nezbývá, než se těšit na další ročník. 
 

Tělocvična 
 

            Na konci roku 2008 zastupitelstvo 
schválilo podání žádosti o poskytnutí finanční 
podpory z programu POV na opravu tělocvičny 
v Pohoří. Jednalo se především o opravu či 
výměnu podlahové krytiny, obkladů a 
sociálního zařízení.  
            Dobrá věc se podařila a naše obec 
v roce 2009 dotaci v hodnotě 450 000 Kč 
získala. Starosta, rada obce i zastupitelstvo se 
ocitlo před nelehkým úkolem, vybrat tu nejlepší 
variantu – podlahu vyměnit nebo zrenovovat. 
Nová podlaha vypadala velmi lákavě, ale při 

přijetí této varianty by už nezbyly „penízky“ na další zamýšlené práce. Nakonec bylo 
rozhodnuto o výměně poškozených částí stávající parketové podlahy a poté celkové renovaci 
povrchu. Výsledek nás všechny moc potěšil a při závěrečné fázi, kdy došlo k namalování 

znaku obce doprostřed podlahy, jsme nabyli 
přesvědčení, že bylo vybráno opravdu dobře. 
Obklady z modrošedého koberce, který skvěle 
tlumí a odráží především heroické výkony 
našich fotbalistů jsou už jen třešničkou na 
dortu. V úplném závěru roku se ještě podařilo 
vyměnit pisoáry a toalety a dát novou dlažbu 
do prostor sociálního zázemí. Při této akci byla 
také vyměněna okna na budově a prastaré 
vchodové dveře. Celá tělocvična dostala také 
nový barevný kabátek.  
            Výsledný efekt a hlavně účelnost, 

myslím, potěší všechny, kdo naší tělocvičnu užívají, tedy jak sportovce, tak děti ze základní 
školy. Tímto také zveme všechny sportuchtivé spoluobčany i přespolní, aby si přišli zacvičit a 
zasportovat, ale musí slíbit, že se budou k naší nové tělocvičně chovat ohleduplně. 
 

VESELKA 
 
       Vloni na konci léta proběhla v našem venkovním areálu milá akce nazvaná – VESELKA. 
Název byl odvozen od kapely, která k nám zavítala – VESELKA pana Kubeše. Celým 
odpolednem provázel náš rodák Miloň Čepelka. I přes nepřízeň počasí byla akce velice 
úspěšná, jak návštěvností, tak ohlasem diváků. Potěšena byla hlavně střední a starší generace, 
ale je pravda, že akcí pro tyto cílové skupiny u nás není tolik. Proto jsme rádi, že se Veselka 
všem líbila a už nyní můžeme slíbit, že se k nám zase letos vrátí potěšit všechny milovníky 
dechovky.  
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Výměna oken v MŠ 
 
       V rámci získání ocenění – Oranžová stuha – obdržela naše obec současně i dotaci, kterou 
se rozhodla využít k výměně oken a dveří na naší mateřské školce. Okna to již opravdu 
zasluhovala, neboť jen málokteré šlo otevřít a v letních měsících to nebylo nic příjemného. 
Také dveře se otevíraly a zavíraly na heslo, které, ale nikdo neznal. To jistě potvrdí všechny 

maminky. Celá akce výměny byla 
naplánována na letní prázdniny, aby nerušila 
provoz školky. 
       Po opravdu pečlivém výběru 
dodavatelské firmy, byla pro realizaci 
vybrána firma WETO z Rychnova nad 
Kněžnou. Firma nabídla nejlepší cenové 
podmínky současně s velmi vysokou 
kvalitou. Výměna oken začala v termínu, 
poté došlo ale vinou výrobce oken k týdenní 
prodlevě, která se bohužel podepsala na 
celkovém prodloužení termínu uzavření 
školky. Tímto se ještě jednou všem rodičům 

omlouváme za případné problémy s umístěním dětí, ale doufáme, že výsledný efekt nových 
oken a dveří všechny potěšil a smazal případné rozepře. Také děkujeme paní ředitelce a 
celému osazenstvu školky za vstřícné chování a pomoc při realizaci.   
  

 
 
 


