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Vážení občané, 
 
rozmary počasí nás zaskočily asi všechny. Na zahrádkách to vypadá 

jako v únoru minulého roku. Brambory sázené na Josefa buď zmrzly, 

nebo ještě ani nevystrčily natě a o třešních ani nemluvím. Tak snad 

až ti zmrzlí konečně zakončí chladné období a i do naší obce 

konečně zavítá teplé počasí. Čápi minulý týden již kroužili nad svým 

hnízdem a musíme věřit, že zde zahnízdí a nepoletí někam jinam za 

teplem jako vloni.  

Zdeněk Krafka, starosta obce 

 

  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ BUDE… 
 

Po čtyřech letech se obecnímu úřadu podařilo zajistit dotaci na 

výstavbu dětského hřiště u tělocvičny. Celkové náklady se odhadují 

na 650 tis. Kč, z čehož dotace bude maximálně 400 tis. Kč. Děti se 

mimo jiné mohou těšit na 20 m dlouhou lanovou dráhu, která bude 

velkým zpestřením tohoto sportoviště.  

  BEZPRAŠNÁ ÚPRAVA KOMUNIKACE 
 

Dalším úspěchem naší obce je i získání příslibu dotace 600 tis. Kč na 

opravu místní komunikace parc. 161 (u Kubíčků). Na tuto akci je 

obec vzorně připravena, je zpracován projekt včetně platného 

stavebního povolení. Nezbývá nic jiného než vhodným výběrovým 

řízením vybrat dodavatele této zakázky, který svoji práci odvede 

v nejlepší kvalitě. 

  BYTOVÝ DŮM ČP. 183 
 

V závěru loňského roku se podařilo naší obci do svého majetku 

odkoupit bytový dům o 6 bytech za cenu 3,5 mil. Kč. Záměr obce byl 

jediný: odkoupením bytového domu zamezit možnost prodeje 

spekulantům, kteří by v tomto domě zbudovali tzv. ubytovnu pro 

dojíždějící zaměstnance automobilky v Kvasinách.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



To se podařilo a na konci roku byla tato budova zapsána na vlastnický list naší obce. V rámci dotace 

na sociální bydlení obec podala žádost o dotaci na rekonstrukci tohoto domu, který byl vystavěn 

v roce 1974.  

Na rozsáhlou rekonstrukci byl vyhotoven projekt a zažádáno o stavební povolení na přestavbu. 

Celkové náklady dle projektu se pohybují v částce 9 milionů korun, a pokud budeme v žádosti 

o dotaci úspěšní, tak by dotace na opravu včetně nákupu budovy mohla činit až 90% uznatelných 

nákladů. Zjednodušeně se dá říct, že oprava budovy včetně jejího pořízení by pak obec přišla na 

částku zhruba 1,5 mil. Kč, což je obrovská úspora v konečných nákladech. Jedinou podmínkou 

přiznání dotace je sociální bydlení po dobu 5 let, kdy nájemci s nízkými příjmy mohou žádat 

o pronájem rekonstruovaných bytů. 

V příštích Listech Vás budeme dále informovat o těchto akcích. 

Zdeněk Krafka, starosta obce 

  

  VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - POZVÁNKA  
 
Obec Pohoří zve nové občánky narozené v roce 2016 ke slavnostnímu vítání, které se uskuteční ve 

čtvrtek 1. 6. 2017. Podmínkou je trvalé bydliště v obci Pohoří a zaplacený místní poplatek za odpady 

na rok 2017.  

Pokud máte o uvítání svého děťátka zájem, přijďte se přihlásit na Obecní úřad v Pohoří. Pro účely 

evidence budete požádáni o jméno a datum narození dítěte, Vaše jméno a vztah k dítěti, kontaktní 

telefon a adresu, na kterou Vám bude zaslána pozvánka s uvedením místa a času obřadu. 

 

  PLACENÍ POPLATKŮ NA ROK 2017 
 
Místní poplatek za odpady a za psy můžete zaplatit v hotovosti na OÚ Pohoří nebo na účet obce číslo 

124102594/0600, variabilní symbol je číslo popisné, do popisu platby uveďte typ poplatku: odpady, 

pes. 

Výše poplatků se pro letošní rok nemění: 

Poplatek za odpady na kalendářní rok 2017 je 400 Kč za osobu trvale hlášenou v obci Pohoří nebo za 

rekreační objekt. Splatnost je do 30. 4. 2017. Svozový den popelnic je každý sudý týden v pondělí. 

Poplatek za jednoho psa je 100 Kč, za druhého a každého dalšího 200 Kč. Splatnost byla do 

31. 3. 2017, v průběhu roku je vždy při přihlášení nového psa. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 

3 měsíců. 

Povinnost oznámit držení psa a zaplatit poplatek vzniká každému držiteli psa do 15 dnů po dovršení 

stáří psa tří měsíců nebo od započetí držení psa staršího. Ohlašovací povinnost má i osoba, která je 

od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle vyhlášky osvobozena. 
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  SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 
 
Marius Pedersen provede dne 3. 6. 2017 v čase od 8:00 do 8:25 svoz nebezpečného odpadu. 

Stanoviště pro odběr bude na parkovišti u základní školy.  

Vybírané nebezpečné odpady:  oleje a nebo tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, 

hydroxidy, fotochemikálie, detergenty, odmašťovací prostředky, staré léky a pesticidy. Další odpady, 

které od Vás odebereme: pneumatiky (osobní), akumulátory (i plné),  monočlánky, zářivky, výbojky, 

ledničky, mrazničky, televizory,  elektropřístroje - rádia, vysavače, pračky, sporáky, atd. 

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou 

odebírány jako zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.  

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEBUDOU ODEBRÁNY!  ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ 

DOZORU! VYČKEJTE PŘÍJEZDU FIRMY MP!  ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU 

PONECHÁNY NA MÍSTĚ! 

 

  POZDRAV Z MŠ – JARO JE TADY 
 
Letošní zima se vydařila.  Již řadu let jsme si tolik neužili sněhu, jako letos v lednu a únoru. Přesto se 

opět těšíme na jaro, na zelenou travičku, barevné květiny, vůni jara. MORENU jsme vhodili do řeky za 

vsí, a tak se rozloučili se zimou.  

Splnili jsme úkoly vodníčka „Potůčka“ a našli „klíč“ od jara.  Po návratu nás na zahradě čekala 

„Jarněnka“ se sladkou odměnou. Jaro snad opravdu převzalo vládu a tak si užíváme pobytu na školní 

zahradě.  
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Po několika letech jsme znovu zařadili projekt „Návrat do pravěku“. Vytvořili jsme si výstavu různých 

druhů dinosaurů, které si děti přinesly. Použili jsme je k třídění, porovnávání, počítání, k otiskování 

jejich nohou do modelíny a různým jiným hravým aktivitám. S nadšením v pískovišti hledaly děti kosti 

dinosaurů, a snažily se z nich sestavit kostru. Netušily, že nám je sehnal řezník pan Radek Chmelík, 

kterému tímto děkujeme.  

 

Připravovali jsme se také na svátky jara – pletli jsme pomlázky, vyráběli zápichy a zdobili vajíčka. Po 

velikonocích čekal 10 nejstarších dětí zápis do 1. třídy ZŠ, který se letos uskutečnil až koncem  dubna.  

Zápis do MŠ bude 11. května od 14 hodin.  Budeme přijímat pravděpodobně 7 - 8 dětí. Závisí to na 

počtu odkladů školní docházky a na možném odchodu dětí, které docházejí do naší MŠ z jiných obcí. 

Rodiče od podzimu sbírali víčka od jogurtů, hliníkové obaly a přidali i hliníkové trubky, staré nádobí, 

desky a jiné hliníkové výrobky. Tímto sběrem přispěli do pokladny SRPDŠ částkou 2.800 Kč. Děkujeme 

proto všem, kteří se na sběru podíleli a paní Denise Růžičkové, která vše odvezla do sběrny.       

Pro rodiče jsme připravili i další již čtvrté setkání – na téma „grafomotorika“. Lektorkou byla 

Mgr. Martina Černá (speciální pedagog), která již 9. února přednášela na aktuální téma “školní 

zralost“.  

Rodiče seznamovala se způsoby procvičování jemné motoriky dětí, uvolňování ruky, s různými 

materiály a formáty, na něž je vhodné kreslit a malovat. Správné držení tužky (pastelky, pera…) 

a uvolněná ruka, jsou základem bezproblémového psaní v první třídě. 

Pro maminky jsme na 10. května připravili vystoupení k jejich svátku. Zúčastnili jsme se i taneční 

soutěže „Pohořský střevíček“, pro který jsme nacvičili nesoutěžní taneček „Vodní mlýnek“.  

Eliška Žďárková, ředitelka MŠ 
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  SPORTOVNÍ ŽIVOT NEJEN NA HŘIŠTI 
 
Tenisová sezóna začala po jarních brigádách a úpravách tenisových kurtů v květnu 2016. Děti a ženy 

pilovaly tenisové údery pravidelně jednou týdně pod dohledem trenéra Michala Šrámka.  

TJ Pohoří odehrálo první sezónu ve třetí nejvyšší soutěži Regionální tenisové ligy. Pod kapitánem 

družstva Pavlem Žďárkem, sbírali mladí hráči (Pepa Fiala ml., Pavel Žďárek ml. a Ondra Polák) 

zkušenosti a s minimální ztrátou obsadili 4. místo. Děkujeme fanouškům, kteří nás pravidelně 

povzbuzovali.  

Na posvícení se uskutečnil 6. ročník tenisového turnaje PAŽĎA CUP.  

Za slunečného počasí a dobré nálady, bojovalo 10 párů o každý gem. Třetí místo vybojoval Petr 

Kubíček ml. s Pavlem Žďárkem ml. Druhé místo obsadil Petr Moravec „Butragueňo“ a Pepa Fiala ml. 

Vítězem turnaje se stal Adrian Tolín s Pavlem Žďárkem st. V průběhu října jsme uložili kurty 

k zimnímu spánku a těšíme se na jaro, novou tenisovou sezónu 2017, která se kvapem blíží. 

Říjen jsme zahájili akcí 5. Pohořské vinobraní, kde jsme ochutnali 15 vzorků vín od vinařů z obce 

Vrbovec. Chuť dobrého vína přilákala mnoho občanů Pohoří i přespolních. Po celé léto se na hřišti 

scházeli hráči nohejbalu a pilně trénovali.  

Vyvrcholení nohejbalové sezóny přišlo 3. prosince, kdy jsme za pomoci OÚ Pohoří pořádali již 

4. ročník nohejbalového turnaje POSLEDNÍ SMEČ, který se kvůli nepřízni počasí uskutečnil 

v tělocvičně. Na nejvyšší metu dosáhl tým z Kounova. 

Dne 30. 12. 2016 jsme uspořádali ve spolupráci s OÚ Pohoří 3. ročník předsilvestrovského 

pingpongového turnaje. Hrálo se ve třech kategoriích - muži, ženy a děti. V mužském finále se utkal 

Miroslav Havlík s Tomášem Jeníčkem, který si odnesl pohár za první místo z celkového počtu 

22 účastníků. V ženském turnaji bojovalo 6 žen a vítězkou se stala Petra Kafková. Dětskou kategorii 

o 6 hráčích vybojoval Dan Fiala. 

Rok 2017 jsme, jakmile se objevil sníh, 

zahájili spontánně závodem na běžkách. 

7. ledna se klasickým stylem na trať 

dlouhou asi 2 kilometry vydalo 

17 závodníků. Mezi dětmi zvítězila Eliška 

Hanušová a kategorii žen ovládla Lucie 

Hanušová.  

Muži běžecký okruh kroužili dvakrát 

a nejrychleji se do cíle dostal Martin 

Kubíček. Poděkování za poskytnutí zázemí 

při závodě patří statku U Oubrechtů. Celou 

zimu byla tělocvična znovu plná dětského 

povyku. Každý pátek se mladší děti 

udržovali v pohybu různými hrami a opičí 

dráhou a starší děti hráli florbal. 
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Co nás ale čeká ve sportovní sezóně 2017? Jakmile přijde přívětivější počasí, chystáme se položit 

dlažbu kolem klubovny pro lepší posezení. Také máme v plánu v prostoru za tenisovými kurty 

postavit workoutové hřiště, aby v teplých měsících návštěvníci naší posilovny, kterých není zrovna 

málo, mohli být na čerstvém vzduchu.  

Pro děti znovu připravujeme Strašidelný rej a Loučení s prázdninami. Dále se, jako každý rok, můžete 

těšit na vinobraní a po sportovní stránce na posvícenský tenisový turnaj, nohejbalový turnaj 

a předsilvestrovský turnaj ve stolním tenise. Na všechny, kteří se budou chtít zabavit, bude i letos 

hřiště čekat a s ním i celá TJ Pohoří. 

Viktor Mervart a Pavel Žďárek st. 

 

  CESTOVATELSKÁ BESEDA ANEB MÁROVI OPĚT V POHOŘÍ 
 
V sobotu 4. 3. 2017 jsme se opět přenesli do vzdálených krajů a virtuálně navštívili zajímavá místa, 

která nám přiblížil pan Jiří Mára s manželkou ve svém poutavém vyprávění provázeném nádhernými 

fotografiemi. Tentokrát jsme se dozvěděli více o zajímavostech Španělska a Portugalska.  

Márovi nám představili unikáty, jako jsou např. obří akvária s vodními živočichy ve Valencii, 

v Barceloně zpívající Magická fontána a Nou Camp (katalánsky „nové hřiště“) - největší fotbalový 

stadion Evropy. Jižně od Barcelony je nejvyšší a také nejrychlejší horská dráha Evropy, na které se 

dokonce Jiří Mára s dcerou odhodlali absolvovat jednu jízdu. Přežili bez úhony.  

Ve Španělsku nás zaujala i modrá vesnička Júzcar, první Šmoulí vesnice na světě. Obyvatelé tu 

všechny domy natřeli na modro a místy ztvárnili postavičky Šmoulů, aby přilákali turisty a přilepšili si 

tak o příjem z cestovního ruchu. V Portugalsku, kde mimo jiné viděli, jak se pěstují duby pro sklizeň 

korku, se dostali až na nejzápadnější pevninský výběžek kontinentální Evropy, Mys Roca.  

Bylo toho mnohem více, ale to už musíte navštívit některou z přednášek nebo si koupit nádhernou 

výpravnou fotografickou knihu „S Jirkou do světa“, která je shrnutím deseti let cestování po všech 

obydlených světadílech. 

Jirka Mára mladší, tu mezi námi již není. V loňském roce podlehl své těžké nemoci. Přesto vyprávění 

o cestě, kterou se svými rodiči a sestrou prožil, nebylo jen vzpomínkou na něho a nebylo vůbec 

smutné, právě naopak. Pan Jiří Mára oživil besedu i humornými zážitky z cest a pochvaloval si 

příjemnou atmosféru u nás v Pohoří.  Zmínil, že se sem vždy těší.  

Je úžasné, když se lidé dokáží přenést přes obtíže a zdravotní problémy, přes smutek, nezatrpknou 

a umí prožít život naplno. Často si i my zdraví zbytečně stěžujeme, nadáváme na nespravedlnost 

světa, vymýšlíme si, proč něco nejde. Rodina Márových je pro nás obrovským příkladem 

i povzbuzením. 

Márovi se rozhodli cestovat dál a uskutečnit výpravy, které Jirka dopředu naplánoval. Jirkova práce 

tak nepřijde nazmar. Pokračování v plnění jeho cílů Márovým pomáhá vyrovnat se se ztrátou a my se 

můžeme těšit, že nás za rok opět navštíví a zprostředkují nám další neobvyklé zážitky. 

Kristina Balcarová, Obecní úřad 
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Vinice v údolí řeky Douro, jen tady se pěstují hrozny pro pravé portské víno. 
 

 
 

Júzcar, první Šmoulí vesnička na světě. 
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  DĚTSKÝ KARNEVAL V POHOŘÍ 
 
V sobotu 4. 3. 2017 pořádal Klub přátel Pohoří ve spolupráci s Obecním úřadem a místním 

pohostinstvím DĚTSKÝ KARNEVAL.  

O netradiční úvod se postaraly mažoretky GYTTA z Českého Meziříčí. Ty nám předvedly několik 

sólových i skupinových vystoupení, za které byly odměněny velkým potleskem.  

Pak už následoval zhruba dvouhodinový program spojený s bohatou dětskou tombolou. V několika 

soutěžích si děti prověřily své pohybové i rozumové dovednosti a znalosti, za které vždy dostaly 

sladkou odměnu.  

Mezi soutěžemi se děti vydováděly při tanečcích pod vedením dua „TERKA a VIKI“. Závěr karnevalu 

jako každoročně patřil společnému tancování dětí a rodičů. Počet „odvážných“ rodičů byl letos 

rekordní, což děti i pořadatele potěšilo.  

O hudební produkci se tentokrát postaral pan Zdeněk Svědík, kterému tímto děkujeme. I když byla 

účast menší kvůli jarním prázdninám, všichni jsme si karneval užili. 

                                                                             Za KPP  Alena Sobotková 
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  ZASE MASOPUST 
 
Ano, zase masopust. Jak rychle ten rok uběhl!  Někdo si může říct: „každý rok je to stejné“.  Ale 

takové už tradice bývají a přesto se na ně spousta lidí těší.  

Letos měl Masopustní rej v Pohoří v provedení školáků a předškoláků své 10. výročí a od těch 

minulých se přece jen lišil. O to, aby nebyl stejný, se zasloužily učitelky i děti, ale ke změně nás 

donutilo i nepříznivé počasí. Masopust se tradičně slaví na masopustní úterý před popeleční středou.  

Tentokrát se průvod masek přesunul již na pátek 24. 2. 2017, protože další týden měli školáci jarní 

prázdniny. Masky to letos měly náročnější, foukal silný vítr a tak dětem odlétávaly klobouky, čelenky 

a další pokrývky hlavy. Průvod však i přes ztížené podmínky prošel obcí a zastavil se u každého 

stavení, které mělo plot označený mašlí, jak se to již stalo v Pohoří zvykem.  

Děti z mateřské školky přišly zazpívat i na Obecní úřad. Zbytek masopustního představení se pak 

přesunul do tělocvičny, kde děti nemusely chránit své masky před velkým větrem a konečně je mohly 

řádně předvést a jako vždy zazpívat písničky a zarecitovat pranostiky, které mnozí z nás dosud 

neznali.  

Vyvrcholením byla nová masopustní hymna. 

Kristina Balcarová, Obecní úřad 
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Schodiště Obecního úřadu ožilo veselými barvami masek. 

 
 
Společné foto na závěr. 
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  GRATULACE K ŽIVOTNÍMU JUBILEU 
 
Nejstarší občanka Pohoří, paní Lidmila Kupková, oslavila 99. narozeniny. Přejeme jí pevné zdraví 

a dostatek životního elánu a optimismu. 

 

 

  STAVĚNÍ MÁJKY 
 
1. května hasiči z SDH Pohoří asistovali při 

stavění májky na statku v Pohoří. Stavbě májky 

přálo pěkné počasí a návštěvníci byli spokojeni 

s kulturním programem i občerstvením. 

 

  DŮLEŽITÝ PRŮZKUM  
 
V květnu probíhá na Dobrušsku průzkum 

potřebnosti sociálních služeb. Akci organizuje 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 

Dobruška dotazníkovou metodou. Dotazníky 

jsou anonymní a jsou k dispozici i na našem 

Obecním úřadě.  

Prosíme všechny občany, kterých se 

problematika sociálních služeb dotýká, a ty, 

kterým není tato oblast lhostejná, o vyplnění 

dotazníku a jeho odevzdání do 31. května 

2017 na Obecní úřad Pohoří nebo na sběrná 

místa, kterými jsou: Informační centrum 

města Dobrušky, Informační centrum Opočno, 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 

Dobruška, místní obecní úřady v rámci ORP 

Dobruška, webové stránky města Dobrušky.  

Zjištěné informace budou využity jako podklad 

ke zkvalitnění a přiblížení sociálních služeb 

potřebám uživatelů.  
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  INFORMACE O TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE A PODĚKOVÁNÍ 
 
Děkujeme za Vaši štědrost a spolupráci při Tříkrálové sbírce 2017. Tříkrálová sbírka se letos konala 

v ČR po sedmnácté, v Dobrušce, v Opočně a zúčastněných obcích po šestnácté.. 

Výsledek u nás v Pohoří byl rekordní, vybralo se nádherných 20.216 Kč. Tyto vybrané peníze jsou 

určené pro pomoc potřebným občanům, na zdravotní pomůcky a služby v naší oblasti. Kdo by 

potřeboval pomůcku nebo službu osobní asistence, najde kontakt na www.dobruska.charita.cz . 

Možná všichni nevíte, že zkratka K+M+B, kterou králové píší svěcenou křídou na veřeje dveří, nemá 

připomínat jen počáteční písmena jmen králů, ale má mnohem hlubší význam. Je to vlastně 

požehnání: „Bůh chraň tento dům, žehnej tomuto domu.“ Je to ta nejlepší odměna za Váš příspěvek. 

V Pohoří sbírku zajišťovaly 3 skupinky dětí pod vedením dospělých, z toho jedna byla složená 

z místních dětí, které se samy dobrovolně přihlásily. I přes krutý mráz okolo 20-ti stupňů pod nulou to 

králové nevzdali a zúčastnili se všichni přihlášení, kteří byli zdrávi. 

Dětem patří zvláštní poděkování za obětavost. Děkujeme Vám všem, kdo jste přispěli, postarali se 

o občerstvení pro koledníky či jinak pomohli. 

 

  SBĚRNÁ NÁDOBA NA ŽÁROVKY A ZÁŘIVKY NA OÚ 
 
Zajistili jsme pro Vás další sběrnou nádobu na tříděný odpad, tentokrát na úsporné žárovky a výbojky. 

Nádoba je ve vstupu na nový Obecní úřad, za hlavními dveřmi. 

 

http://www.dobruska.charita.cz/
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Patří do ní úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky do 40 cm délky 

a světelné zdroje s LED diodami. Delší lineární (trubicové) zářivky můžete také odevzdávat, ale ty od 

Vás na úřadě převezmeme osobně na podatelně a budou zabaleny zvlášť a předány k zpětnému 

odběru. 

Nepatří sem klasické, reflektorové a halogenové žárovky a roztříštěné nebo viditelně poškozené 

světelné zdroje.  

Ve vchodu na obecní úřad můžete tedy využít ke třídění a odevzdávání odpadů tyto nádoby: 

 na použité tonery a cartridge do tiskáren 

 na baterie a drobná elektrozařízení 

 na víčka z PET lahví – sbíráme pro postižené dítě 

 na úsporné žárovky, zářivky, výbojky a zdroje s LED diodami 

V nejbližší době budeme mít ještě sběrnou nádobu na použitý potravinářský olej, o umístění nádoby 

a způsobu odevzdávání oleje bude informace v obecní vývěsce a na webových stránkách obce.  

 

Neváhejte využít sběrné nádoby. Ušetříte náklady na odpadové hospodářství, za provozování těchto 

vyjmenovaných nádob obec nic neplatí (svoz komunálních odpadů, bioodpadu, papíru, skla a plastů 

platíme) a přispějete k lepšímu životnímu prostředí. 

 

  CHODNÍKY ZA VAŠEHO PSA NEMŮŽOU 
 
Na obecní úřad se poslední dobou snášely stížnosti na znečištění obce psími exkrementy. Někteří 

majitelé psů jsou nezodpovědní a své psí miláčky venčí uprostřed obce nebo je nechají volně běhat 

a neuklízí po nich. Nejen střed obce, hlavně okolí prodejny a pohostinství, je potom ostudou pro nás 

všechny a smůlu má ten, kdo se nadílce nevyhne. 

Pro zasmání ale i pro zamyšlení dodávám příhodu, kdy jsme si užili následků psího znečištění (děti ze 

školy to nazývají hezky slušně “hoho”) přímo na obecním úřadě.  Jeden psí exkrement přehlédnut 

a nalepen na botě údržbáře nám znečistil prostory obecního úřadu. Největší nadílka byla v kanceláři 

paní účetní a zůstala po ní nepřehlédnutelná cestička, kterou jsme my úřednice uklízely a došly tak 

zpět z kanceláří až k rohožce ve vchodu, kde ulpěla též velká část. Vybrala si samozřejmě tu 

kobercovou rohožku, ne tu gumovou, z které by to šlo snadno opláchnout. To asi podle Murphyho 

zákona. 

Žádáme majitele psů, aby si své svěřence hlídali a uklízeli po nich a nekazili tak pověst všem 

pejskařům v obci, tedy i těm zodpovědným.  

Chceme obec krásnou, čistou, 

chodník má být k chůzi místo. 

Jdeš-li s psíkem, sáček do kapsy si dej 

a nic po něm venku nenechej. 

Kristina Balcarová, Obecní úřad 
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  VAROVÁNÍ NA PARKOVÁNÍ NA SILNICI 
 
Rada obce i Zastupitelstvo obce se již několikrát zabývaly nevhodným dlouhodobým stáním 

automobilů na silnicích a krajnicích v naší obci.  

Majitelé těchto dopravních prostředků se dopouštějí nejen přestupků proti vyhlášce obce Pohoří 

(zábor místa), ale i přestupkům proti pravidlům silničního provozu (noční osvětlení vozidla 

a zachování průjezdnosti o šířce 2 x 3 metry na všech vozovkách).  Tato zaparkovaná vozidla navíc 

brání ve výhledu.  

V únoru letošního roku byla dokonce řešena dopravní nehoda u školky, při níž byl projíždějícím 

vozidlem sražen malý chlapec. Řidič automobilu chlapce přes zaparkovaná vozidla neviděl 

a chlapec neviděl přijíždějící vůz. Jen přiměřená rychlost projíždějícího automobilu zabránila 

velkému neštěstí, ke kterému mohlo dojít. 

Dalším začínajícím nešvarem je i parkování velkých nákladních automobilů / kamionů v obci. 

 

Rada obce přijala usnesení na provedení kontroly a pořádku parkování dopravních prostředků 

v naší obci. Upozorňujeme majitele nevhodně parkovaných automobilů, že se vystavují správnímu 

řízení a sankcím za nedodržování standardních pravidel. 

  

 

 



Listy obce Pohoří             č. 1 / 2017 

 
15 

  ROČNÍ NÁKLADY NA ODPADY - 2016 
 

 

rok 2016 

 
množství tun částka Kč 

Tříděný odpad                            98.095 Kč 

  - sklo 8,76 7.486 Kč 

  - nájem kontejneru sklo (1 ks)   1.512 Kč 

  - plasty 9,51 
                         71.356 Kč 

  - kompozitní obaly 0,14 

  - nájem kontejneru plasty (3 ks)   4.537 Kč 

  - papír 2,65                          11.526 Kč 

  - papír sběr ZŠ 2,90         0 Kč 

  - kov 0,32 1.675 Kč 

  - textil - svoz zdarma 2,37         0 Kč 

Bioodpad                    75,13                          73.924 Kč 

Komunální odpad hřbitov a jiné 1,60 2.235 Kč 

Směsný komunální odpad                  171,91                        243.614 Kč 

Nebezpečný odpad 1,09                          10.347 Kč 

Náklady celkem                        428.217 Kč 

EKO-KOM uhradil                          80.686 Kč 

Od občanů vybráno                        259.785 Kč 

Uhrazeno celkem                        340.471 Kč 

 
Rozdíl = deficit (hradí obec) 
 

87.746 Kč 
 

 

 
Žlutý kontejner na plasty - do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, 

sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky 

od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další 

výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. 

 

Do žlutého kontejneru NEPATŘÍ - mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, 

obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. 

 

Modrý kontejner na papír - Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, 

papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také 

vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez 

plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování 

samy oddělí. 

Do modrého kontejneru NEPATŘÍ - uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný 

papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří 

do kontejneru na papír, ale do popelnice. 
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  PODĚKOVÁNÍ VELITELI HASIČŮ 
 
K 30. dubnu 2017 skončil na vlastní žádost ve funkci velitele 

výjezdové jednotky SDH Pohoří pan Vratislav Izák.  

Dovolte mi, abych mu touto cestou poděkoval za dlouhou 

dobu vedení naší jednotky SDH a popřál mu hodně zdraví 

a úspěchů do dalších let. 

Zdeněk Krafka, starosta obce 

 

 

 

  PŘIPRAVOVANÉ AKCE V POHOŘÍ – 2017 
 

3.6.2017 Pohádková náves – 10. ročník  
Pohoří – pořadatelé Klub přátel Pohoří, Obec Pohoří 

25.6.2017 Pouť, folková skupina Kantoři od 15 hodin 
Přírodní areál – pořadatel Obec Pohoří 

30.6.2017  Pohofest – tradiční sraz přátel vozů Škoda 
až 2.7.2017  Přírodní areál a okolí obce Pohoří 

21.7.2017  Agressive music Fest (metalové kapely) 
až 22.7.2017 Přírodní areál 

25.8.2017 Loučení s prázdninami 
hřiště, TJ Pohoří 

2.9.2017 Dožínky v Pohoří 
Statek u Oubrechtů 

7.10.2017 Vinobraní 
hřiště, TJ Pohoří 

září 2017 Posvícení v Pohoří 

říjen 2017  Koláčkové klání 

prosinec 2017 Adventní zpívání před kostelem 

prosinec 2017 Vánoční troubení před kostelem 
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