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LISTY OBCE POHOŘÍ
Občasník o životě a dění v obci

č. 1 / 2018

Vážení spoluobčané,
vítáme Vás na stránkách prvního čísla našich Listů
v tomto roce. Máme za sebou dlouhou zimu, která
sněhem zrovna neoplývala, a tak jsme za zimními
radovánkami museli jezdit jinam. Nedostatek sněhu sice
ušetřil práci s jeho odklízením, na druhou stranu však
neprospěl přírodě, ani našim zahrádkám.
Kalendářní jaro již nastalo, ale počasí tomu zatím příliš
nenasvědčuje. Přesto se jaro hlásí svými prvními posly,
v březnu přilétli racci a rehkové, první jarní květy oživují
jinak holou zem. Snad se dočkáme i lepšího počasí
a sluníčka, aby se nám na zahrádkách lépe pracovalo.
Člověk pohořský však nezahálí, ani když mu není počasí
nakloněno, to potom tvoří a pěstuje doma. O tom jsme
se mohli přesvědčit před dvěma lety, kdy nám spolek
Zahrádkářů Pohoří uspořádal prezentaci výrobků
a výpěstků našich občanů. Tam jsme teprve viděli,
co šikovné ruce našich občanů dovedou. Chystá se
druhý ročník této výstavy. Věříme, že bude neméně
zajímavý a že se ho zúčastní ještě více lidí.
A kdybychom nemohli načerpat novou energii z jarního
slunce, budeme mít možnost osvěžit se alespoň virtuální
návštěvou
vzdálených
krajů
prostřednictvím
cestovatelské besedy Jiřího Máry. Tentokrát nás
provede po Barmě a Vietnamu.
Přejeme všem lidem dobré vůle prožití roku 2018
v dobrém zdraví, s dostatkem energie a vnitřní pohody.
Zdeněk Krafka, starosta obce
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 PÁLENÍ KLESTÍ – NEZAPOMEŇTE NA OHLÁŠENÍ
Blíží se období jarního pálení klestí. Upozorňujeme občany, že pálení klestí
je nutné předem oznamovat hasičům, aby nedocházelo k planým
výjezdům hasičských jednotek.
Záměr pálení klestí prosím oznamujte výhradně pomocí speciálního webu:

https://paleni.izscr.cz/paleni
Pokud nemáte dostupný internet, lze ojediněle použít i telefonní číslo +420 950 530 100.

 HASIČI ROZPLESALI OBECNÍ HOSPODU
Sbor dobrovolných hasičů Pohoří zahájil rok 2018 hasičským plesem, který se konal první únorovou
sobotu v místním pohostinství. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo po loňské pauze navázat na
tradici a ples znovu uspořádat. Účastí nás poctilo zhruba 100 lidí. O hudební doprovod se postarala
skupina Trop z Olešnice v Orlických horách. K zakoupení byly losy do tomboly se spoustou pěkných
cen – mimo jiné i LED televizor. Celá akce proběhla v příjemné pohodové atmosféře. Většina
přítomných tančila až do úplného závěru do časných ranních hodin. Nezbývá než si přát, aby se dařilo
ples pravidelně pořádat a byl vyhledávanou zábavou pro co nejvíce našich spoluobčanů.

V minulém roce jsme začali s obcí Pohoří spolupracovat při pořádaní akcí v místním areálu. Věříme,
že tato spolupráce bude úspěšně pokračovat i v roce 2018 a dál budeme s úsměvem zajišťovat dobré
jídlo a pití na kulturních akcích.
Za SDH Pohoří Vladimír Vošlajer
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 MASOPUST
Místní organizace se po 17 letech rozhodly obnovit tradici MASOPUSTU. Termín byl závislý na kapele
Valanka a různých akcích v obci. Proto se masopustní průvod konal už 20. ledna 2018.
Sraz účastníků byl v 9 hodin na statku u Oubrechtových, kde proběhlo malé občerstvení, maskování,
seznámení masek s kapelou a s plánovaným průběhem.
V 10 hodin nás u obecního úřadu přivítal slavnostně oblečený pan starosta, který všechny účastníky
překvapil svou vtipnou a rýmovanou uvítací řečí a předal nám listinu k povolení průvodu. Všechny
masky (28 dospělých a 11 dětí) tu předvedly krátké vystoupení za hudebního doprovodu osmi
muzikantů z Valanky. Po společném fotografování se průvod vydal na cestu obcí. Ten den
se vystřídalo různé počasí - od ranního chumelení, slabého deště až po slunečnou oblohu – vše jsme
zvládli s dobrou náladou.

Děkujeme všem, kdo nás přivítal, přispěl do kasičky a odměnil nás bohatým pohoštěním. Za to jsme
Vám popřáli hodně zdraví a pohody v novém roce, zatančili a zazpívali tu naši:
„Bumtarata, bumtarata, otevřete Vaše vrata, navštívil Vás hej – masopustní rej!“.
Našemu rozdováděnému průvodu neunikla ani projíždějící auta a po zaplacení masopustního
poplatku (v jakékoli výši) mohla pokračovat v jízdě. Šestihodinový průvod obcí jsme zakončili opět
u Oubrechtů, kde jsme se zahřáli výbornou gulášovou polévkou.
O výtěžku z akce bylo jednomyslně rozhodnuto, že bude věnován dětem z Mateřské a Základní školy.
Protože se masopustní radovánky líbily nám a doufáme, že i Vám, rozhodli jsme se v této tradici
pokračovat.
Za organizační výbor I. Moravcová, A .Sobotková, J. Oubrecht
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 KARNEVAL
Dne 25. 2. 2018 se opět konal DĚTSKÝ KARNEVAL. Mrazivé počasí nikoho neodradilo a velká účast
organizátory potěšila. Stejně jako vloni se o úvod karnevalu opět postaraly mažoretky Gytta
z Českého Meziříčí. Jejich milé vystoupení nás všechny příjemně naladilo a pak už jsme pokračovali
v připraveném programu.

Letos jsme se snažili vymyslet pro děti trochu netradiční soutěže, které všechny děti hravě zvládly
a opět si za ně odnášely mnoho sladkostí. Jednotlivé soutěže byly jako vždy proloženy tancem.
Oblíbené duo Terka a Viki si tentokrát pro děti připravili 8 tanečků a nakonec i společné tance pro
rodiče s dětmi. Bohatá tombola určitě potěšila mnoho dětí a členové KPP se už zase těší na další
setkání, kterým bude v nejbližší době pálení čarodějnic.
Závěrem děkujeme obci Pohoří za sponzorování akce a panu Zdeňku Svědíkovi za bezplatné ozvučení.
Za KPP A. Sobotková, I. Moravcová

 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Obec Pohoří zve nové občánky narozené v roce 2017 ke slavnostnímu vítání, které je plánováno na
čtvrtek 31. 5. 2018. Podmínkou je trvalé bydliště v obci Pohoří a zaplacený místní poplatek za odpady
na rok 2018. 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 přesným uvedením data, místa
a času obřadu.
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 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V POHOŘÍ
Tříkrálová sbírka se letos konala v ČR po osmnácté, na Dobrušsku po sedmnácté. V ČR se jí účastní
každoročně kolem šedesáti dobrovolníků a loni přesáhla poprvé 100 mil. Kč. TKS reprezentuje
solidaritu lidí s potřebnými, naší společnou snahu konat dobro, pomáhat bližnímu a nebýt lhostejný.
65 % z vykoledovaných peněz se vrací do Dobrušky. Je to každoročně cca 350 000 Kč.
Peníze z Tříkrálové sbírky používáme tradičně na sociální službu osobní asistence, na nákup dalších
pomůcek do charitní půjčovny, přímou finanční pomoc lidem v nouzi a také posíláme peníze na
projekt Adopce na dálku do Indii. Opět se ukázalo, že v Dobrušce, Opočně, Týništi a okolních obcích
lidé Tříkrálovce věří a podle toho se chovají. Každým rokem se vybere víc. Nejčastější příspěvek je 200
Kč nebo 100 Kč. Ale v pokladničkách se našlo i mnoho tisícových a dvoutisícových bankovek.
O výtěžek samozřejmě jde, ale není na prvním místě.
Největším přínosem je radost a poselství, které přinášejí malí králové lidem do jejich domácností.
Přinášejí přání zdraví a požehnání pro celý rok. Přání K+M+B, které píší na futra dveří, znamená „Bůh
chraň tento dům, žehnej tomuto domu“. Proto také nepraktikujeme anonymní pouliční koledování,
ale poctivě se snažíme obejít všechny domácnosti.
V celém našem obvodu koledovalo v sobotu 130 skupinek. Výtěžek naší TKS 2018 je rekordní –
664 724 Kč, tedy o 90 tisíc Kč víc než loni. V obci Pohoří se letos vybralo krásných 19 712 Kč.
Velice děkuji všem lidem za to, jakým způsobem koledníky přijímáte ve svých domovech, děkuji všem
dárcům, dětem a jejich rodičům, skautům, vedoucím skupinek, pánům farářům za požehnání králům,
tatínkům taxikářům, maminkách kuchařkám, školám za dobrou spolupráci, městským úřadům za
administrativní dohled nad průběhem sbírky, v ostatních místech starostkám a starostům za pečetění
a rozpečetěťování pokladniček. Speciální poděkování chci vyjádřit Pekařství Klobas, které dlouhodobě
podporuje sbírku velkým množstvím jídla pro koledníky. Další mimořádné poděkování patří čtyřem
přátelům z holandského Ter Aaru (partnerské město Dobrušky), kteří významně pomohli s celou
organizací akce.
Ing. Jana Poláčková, Farní charita Dobruška

 TEN UMÍ TO – TA ZAS TOHLE - 2
V sobotu 7. 4. 2018 se v sále místního pohostinství od 10:00 hod do 18:00 hod koná výstava „Ten umí
to – ta zas tohle – 2“. Příjem všech výtvorů a výpěstků je téhož dne v místě výstavy od 8 hodin ráno.
Na Vaši účast se těší zahrádkáři.

 SBĚR STARÉHO ŽELEZA
V sobotu 7. 4. 2018 od 8:00 hod. pořádá Sbor dobrovolných hasičů Pohoří SBĚR ŽELEZNÉHO ODPADU
V POHOŘÍ. Přichystejte na tento den odpad k svozu ke svému plotu.
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 PLACENÍ POPLATKŮ NA ROK 2018
Místní poplatek za odpady a za psy můžete zaplatit v hotovosti na OÚ Pohoří nebo na účet obce
124102594/0600, variabilní symbol je číslo popisné, do popisu platby uveďte typ poplatku: odpady,
pes.
Výše poplatků je po odsouhlasení Zastupitelstvem obce stejná:


Poplatek za odpady na kalendářní rok 2018 je 400 Kč za osobu trvale hlášenou v obci Pohoří
nebo za rekreační objekt. Splatnost je do 30. 4. 2018. Svozový den popelnic je každý sudý
týden ve čtvrtek ráno.



Poplatek za jednoho psa je 100 Kč, za druhého a každého dalšího 200 Kč. Splatnost je do
31. 3. 2018, v průběhu roku je vždy při přihlášení nového psa. Poplatek 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.

 AKTUÁLNĚ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Masopust v letošním roce uspořádaly organizace obce, proto jsme si ho oslavili 13. února v MŠ. Děti
už ráno přišly v maskách a celé dopoledne jsme tančili a hráli různé hry. Poděkování patří rodičům,
kteří připravili dětem krásné masky. Procházeli se tu a tančil ženich s nevěstou, námořník, policista,
pirát, kovboj, indián, hasič, motýlci, berušky, myšáci, myšky a jiná různá zvířátka. Děkujeme
i organizátorům obecního Masopustu, neboť výdělek rozdělili mezi MŠ a ZŠ Pohoří na akce pro děti.
Mrazivé dny jsou za námi a blíží se období jara. Sněhu jsme si moc neužili, o to víc se těšíme na jarní
svátky a tradice.
Dne 13. března si nejstarší děti prohlédly městskou knihovnu v Dobrušce. Seznámily se s prostředím,
organizací a významem knihovny. V dnešním technickém světě je důležité utvářet u dětí kladný vztah
ke knize, hledat v ní poučení i zábavu.
Námi vyrobenou Morenu – symbol zimy – jsme 20. března vhodili za vsí do řeky a rozloučili se tak se
zimou. Vodníček Potůček nám přichystal několik úkolů a na zahradě MŠ nás očekávala Jarněnka se
svou odměnou. Nejkrásnější svátky jara – Velikonoce, nám každoročně přináší mnoho radosti a
veselí. Vyzdobili jsme si kraslice, vyrobili zajíčka nebo slepičku na sváteční stůl a vypravili se na koledu
s vlastnoručně vyrobenými pomlázkami.
V dubnu čeká 10 nejstarších dětí zápis do 1. třídy ZŠ a 15. května bude vyhlášen zápis do MŠ. Na výlet
se chystáme v květnu do Broumova na farmu Wenet. Ve dnech 26. 2., 27. 2. a 1. 3. 2018 proběhla
v mateřské škole pravidelná kontrola České školní inspekce. Hodnocení naší práce bylo velmi pozitivní
a bylo konstatováno, že si škola udržuje velmi dobrou úroveň předškolního zdělávání.
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Dne 7. 3. 2018 jsem podala žádost o uvolnění z funkce ředitelky Mateřské školy Pohoří k 31. 7. 2018.
Jsem proto ráda, že odejdu s vědomím, že se má dlouholetá praxe a zkušenosti odrazily v dobré
úrovni výchovně-vzdělávací i řídicí práce. Doufám, že na základě konkurzního řízení bude jmenována
vhodná nástupkyně, která bude pokračovat v mé práci.
Přeji všem krásné, voňavé a teplé jaro.
Eliška Žďárková, ředitelka MŠ

 AKTUÁLNĚ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Náš letošní školní rok se dostal do své druhé poloviny. 31. ledna jsme předali pololetní vysvědčení
a ještě před jednodenními pololetními prázdninami jsme v rámci tělesné výchovy vyjeli na zimní
stadion do Opočna. I letos jsme byli bruslit dvakrát, děti si opět připomněly pravidla pohybu
a chování na ledu a všichni jsme prožili trochu jiné školní dopoledne.
Pohybu na čerstvém zimním vzduchu jsme se věnovali i v pátek 9. února, kdy jsme využili možnosti
sportovního vyžití na sjezdovce Veřejné lyžařské školy (VLŠ) Dobruška pod Masarykovou chatou.
Starší lyžaři zdokonalovali své lyžařské umění s panem Krejčíkem, který je cvičitelem VLŠ, a s paní
učitelkou Krejčíkovou; všichni ostatní si zařádili na blízkém kopci na bobech a sáňkách. Děkuji tímto
vedení VLŠ za možnost, kterou nám poskytlo; ne všechny děti znají zimní hory zblízka, takříkajíc na
vlastní kůži a nohy. Užili jsme si to.
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Po dlouhých letech jsme letos s dětmi nechodili masopustním průvodem po obci, o připomenutí
jmenované tradice se letos postarali zástupci spolků a organizací, které v obci pracují. My ve škole
jsme si masopust připomněli zpíváním veselých masopustních písniček a také jsme si masky
namalovali v hodinách výtvarné výchovy.

A co dál? Těšíme se na jaro a už plánujeme další akce. Začínáme pomalu připravovat další výlety
našeho turistického kroužku. V měsíci dubnu proběhne zápis žáků do prvního ročníku pro školní rok
2018/2019 a začátkem května naše taneční soutěž Pohořský střevíček, letos již po dvaadvacáté.
Připravíme také jarní vystoupení pro rodiče, čeká nás Pohořská náves ke Dni dětí a samozřejmě ještě
mnoho úkolů vzdělávacích i výchovných, tak jak nás zavazuje náš Školní vzdělávací program. Do
konce školního roku je toho ještě dost a dost; tak ať nám všem síly vydrží.
S přáním krásného jara zdraví
Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ
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 NOVĚ OTEVŘENÝ OBCHOD V POHOŘÍ
Obecnímu úřadu se podařilo obnovit prodej potravin a základních potřeb v místní prodejně v Pohoří.
Provoz byl zahájen v pondělí 12. 3. 2018 v 7:00 hod.
Všichni jste srdečně zváni k návštěvě a prohlídce obchodu, kde máte možnost nakoupit
mnohonásobně větší sortiment nejen potravin, ovoce a zeleniny, ale též drogerie, potřeb pro Vaše
domácí mazlíčky, drobného textilu. Seženete zde i drobné dárky a hračky.
Můžete zde za výhodnou cenu zakoupit i jarní venkovní květiny jako jsou petrklíče a macešky.
V budově proběhly změny, díky kterým je sortiment nabízen na dvojnásobné ploše, protože nájemce
Lam Ho Viet využil k vystavení zboží i prostory, které dříve sloužily pouze jako sklad.
Zařízení prodejny je postupně doplňováno, brzy zde bude i možnost nákupu čerstvých nebalených
uzenin.
Provozní doba prodejny:


pondělí až pátek

7:00 – 19:00 hod



sobota

7:00 – 17:00 hod

 POTOKY OPĚT OŽIJÍ
Jistě si všichni vzpomenete na hromadný úhyn ryb v našich tocích v roce 2015. V Dobrušce došlo při
prudkém dešti k zahlcení kanalizace a jejímu přetečení prostřednictvím odlehčovacích komor do
vodního toku Dědina. Od té doby byla Dědina, tedy i toky v Pohoří, většinou bez ryb. Dobruška se
snažila vše napravit a provedla úpravy čistírny odpadních vod, které by měly zabránit podobné
havárii.
Došlo k technologickému vylepšení, první nátok odpadních vod je zachycován do dvou venkovních
jímacích nádrží, které přebytečnou vodu zachytí a až při sníženém průtoku odpadních vod na čistírnu
je voda zpětně přečištěna. Dříve při náhle zvýšeném přítoku (např. přívalový déšť) čistička nestačila
pojmout příval vody a znečištěná voda přepadem odtekla do povodí. V roce 2017, na Den Země
22. dubna, společnost AQUA SERVIS, a.s. ve spolupráci s Českým rybářským svazem společně s dětmi
z MŠ Dobruška vysadila v Dobrušce do řeky Dědiny cca 300 pstruhů. Snad se pstruhům bude dařit
a naše potoky a řeky opět ožijí.
Kristina Balcarová
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 JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Svoz nebezpečných odpadů v Pohoří proběhne 14. 4. 2018 v čase od 8:00 do 8:25 na velkém
parkovišti mezi pohostinstvím a základní školou. Firma Marius Pedersen od vás převezme oleje, tuky,
barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, detergenty, odmašťovací
prostředky, pesticidy, staré léky, pneumatiky z osobních aut, akumulátory, monočlánky, zářivky,
výbojky, televizory, ledničky, mrazničky, elektropřístroje (např. radia, vysavače, pračky, sporáky atd.).
Elektropřístroje budou odebrány na zpětný odběr. Nepoškozujte je a neodebírejte žádné součásti.
Odpady je nutné předat pracovníkům firmy, nenechávejte je na stanovišti bez dozoru!

 VÝKAZ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
OBCE POHOŘÍ V ROCE 2017
množství
6,83 t
9,70 t
0,15 t
2,09 t
0,36 t
2,57 t

TŘÍDĚNÝ ODPAD

sklo
plasty
kompozitní obaly
papír
kov
textil (svoz zdarma)
nájem kontejneru sklo 1x
nájem kontejneru plasty 3x
sběr papíru ZŠ, MŠ *
sběr kovu MŠ *
celkem
bioodpad
komunální odpad směsný
komunální odpad hřbitov
nebezpečný odpad
NÁKLADY CELKEM
EKO-KOM uhradil
od občanů z Pohoří vybráno
odměny za sběr textilu
odměny EKOLAMP - motivační program
UHRAZENO CELKEM

2,38 t
0,08 t
24,15 t
103,44 t
169,47 t
3,50 t
2,47 t
303,02 t

Rozdíl mezi UHRAZENO a NÁKLADY hradí obec Pohoří
* výtěžek sběrů MŠ a ZŠ zůstává jejich příjmem

10

částka
6 038 Kč
64 405 Kč
10 943 Kč
758 Kč
- Kč
1 513 Kč
4 538 Kč
- Kč
- Kč
88 195 Kč
99 371 Kč
247 843 Kč
4 862 Kč
23 339 Kč
463 610 Kč
78 445 Kč
263 646 Kč
2 300 Kč
3 000 Kč
347 391 Kč
116 219 Kč
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 ZPRÁVA O ČINNOSTI RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU VE
ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
Rybářský kroužek začal opětovně pracovat od druhé středy v měsíci září. Postupně se nám přihlásilo
na 50 dětí, kteří mají zájem o rybařinu. Nastala tak pro nás ale docela komplikovaná situace, kdy na
takto velký počet dětí, máme jen tři vedoucí. S pomocí několika dalších členů naší organizace se však
situace podařila vyřešit a tak jsme mohli rybářský kroužek postupně dovést až k letnímu
víkendovému soustředění, což je hlavní vrchol snažení všech v kroužku.
Celý podzim a zimu se kluci připravovali na rybářskou soutěž Zlatá udice, místní kolo a pro ty nejlepší
i účast na krajském kole. Součástí této výuky je jednak teoretická příprava „na suchu“ ale i možnost
lovu na nádrži vedle klubovny. Zde si někteří mohli chytit vůbec svou první rybu. S oteplením přišel
první vrchol snažení všech a to místní kolo zlaté udice. Této soutěže se mohly zúčastnit děti ve věku
8 až 15 let, navštěvující rybářský kroužek při této organizaci. Svoje rybářské umění ukázaly v hodech
speciální zátěží na terč v disciplínách Arenberger a Skish a také v hodu do dálky jednoruč. Tyto tři
disciplíny jsou vyhodnocovány společně v kategorii rybolovná technika. V disciplínách poznávání ryb
rostlin a živočichů a rybářském testu znalostí, děti absolvují vědomostní prověrku. Z těchto dvou
disciplín je potom vyhodnocena kategorie rybářské znalosti.
Dne 15. 4. 2017 se uskutečnilo v areálu ČRS, z.s., MO Opočno místní kolo Zlaté udice 2017. Soutěže se
zúčastnilo 32 dětí z rybářského kroužku. Jak už to bývá, úroveň jednotlivých závodníků bývá různá,
ale ti, kteří se poctivě na toto klání připravují, dosáhli velmi dobrých výsledků. V kategorii rybolovná
technika se umístil na prvním místě Jakub Bečvář (České Meziříčí), na místě druhém Eliáš Hladík
(Bohuslavice) a na místě třetím byl Petr Jarkovský (České Meziříčí). V disciplíně rybářské znalosti bylo
pořadí velmi podobné: první místo Jakub Bečvář, druhé místo Bohumil Sobotka (Pohoří) a na místě
třetím byl Eliáš Hladík. Po sečtení celkových výsledků se tedy šampionem pro rok 2017 stal Jakub
Bečvář, na místě druhém se umístil Eliáš Hladík a na místě třetím pak Miroslav Němeček (Skršice).
Za své snažení byli všichni závodníci odměněni hodnotnými cenami. Celé akci přálo i počasí a nakonec
si všichni opekli i buřt.
Ve dnech 26. až 28. května pořádal Východočeský územní svaz Českého rybářského svazu v Hradci
králové územní kolo celostátní soutěže Zlatá Udice 2017. Naše družstvo je pravidelným účastníkem
této soutěže již několik let. Soutěž se skládá ze tří disciplín a to lovu ryb na udici, tentokrát na řece
Orlici v Hradci Králové – Malšovicích, dále z testu a poznávání ryb, a všeho živého v okolí vody
a nakonec i z rybářské techniky, což jsou disciplíny, kde závodníci házejí různými způsoby udicí
na terče. Vždy jsme dosahovali dobrých výsledků, díky kterým jsme se mohli poměřovat s takovými
organizacemi jako je Hradec Králové, Vysoké Mýto nebo Třebechovice pod Orebem.
Nejinak tomu bylo i tento rok. Naše soutěžní družstvo bylo složeno ze závodníků, kteří při místním
kole Zlaté Udice v Opočně dosáhli nejlepších výsledků. V konkurenci 8 družstev z Třebechovic pod
Orebem, Hradce Králové, Kopidlna, Košťálova, Králík, Havlíčkova Brodu a Jaroměře jsme v soutěži
družstev obsadili vynikající 2. místo hned za pravidelnými účastníky národního kola z Třebechovic pod
Orebem. Je to dáno hlavně vyrovnaností našich závodníků a hlavně je na nich znát, že je to baví.
Pokud u rybařiny vydrží, mají velkou šanci dostat se v příštích letech i na stupně vítězů v celkovém
pořadí a zajistit si postup do kola národního.
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Stalo se už pravidlem, že každý rok v druhé půlce června, pořádá naše rybářská organizace pro děti
z rybářského kroužku, rybářské soustředění v rekreačním areálu Sklář Ostružno u Jičína. Ne jinak
tomu bylo i tento rok. Už když jsme v březnu tento záměr představili prostřednictvím dětí jejich
rodičům, byl zájem značný. Nakonec se nám přihlásilo 16 dětí, které ve čtvrtek 22. 6. ve 14:30
nasedly v Opočně do přistaveného autobusu a odjely směrem k rybářskému dobrodružství.
Po příjezdu na místo nás trochu zaskočila skutečnost, že rybník v těsné blízkosti rekreačního areálu,
na kterém jsme v minulých letech chytali ryby, je vypuštěný a opravuje se. Byl však zajištěn náhradní
revír, asi 10 minut chůze od chatek. V den příjezdu jsme ale ryby nechytali, protože jak už bývá
zvykem, přihnala se bouřka a pršelo. Následující dny však tento drobný výpadek vynahradily a kdo se
snažil ryby chytat, tak je i nachytal. Hlavní lovnou rybou byl samozřejmě kapr, dále kluci chytali malé
amury, cejny, perlíny, karase a líny. Výborným zpestřením letošního soustředění byly disciplíny na
suchu – hody zátěží na cíl, což jsou disciplíny Skish a Arenberger. Tím se mladí rybáři zdokonalují
v technice nahazování. A v neposlední řadě jsme je motivovali bodovací soutěží k ohleduplnosti ke
kamarádům a slušnému chování v kolektivu. Ze všech těchto aktivit získávali body do celkového
hodnocení. V neděli 25. 6. po obědě před odjezdem jsme jejich konání vyhodnotili a všichni byli
odměněni věcnými cenami.
Celá tato akce nebyla jen o rybách. Jde o to dostat kluky do přírody, aby neseděli u svých počítačů
a mobilů, ale všímali si i krásné české krajiny a života v ní. Někteří z nich mohli možná poprvé vidět
čolka obecného ne jen na obrázku, nebo třeba užovku obojkovou a večer kunu pochutnávající si na
spadlých třešních. Někdo možná poprvé hrál něco, co připomínalo nohejbal nebo se zkoušel trefovat
tenisovou raketou do míčku jako tenista. A i společné sobotní koupání v místním velkém bazénu spíše
připomínalo zápas kluků s vedoucími o to, kdo koho potopí. Nakonec i opékání špekáčků v sobotu
večer už za tmy, bylo pro mnoho z nich zážitek.
Na všech bylo znát, že se akce vydařila, každý nějakou tu rybu chytil a zase samozřejmě pustil. Všichni
si odnášíme zážitky z této akce, na které budeme dlouho vzpomínat, minimálně do příští akce v roce
2018, kterou, když to bude možné, znovu uspořádáme v tomto rekreačním zařízení.
Po této akci kroužek ukončil do září svoji činnost. Tak doufejme, že se nám bude dařit alespoň stejně
dobře, jako tomu bylo v minulém roce.
Pavel Marek, předseda ČRS, z.s., MO Opočno
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 NEBRAŇME SE EKOLOGII, VYPLATÍ SE NÁM TO
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská
odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco moderního
a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat
už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“
a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali,
že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku
lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní
rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu.
Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší
přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již
roku 1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při
svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale také proto, aby
šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení,
řada firemních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů
přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla,
podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce
znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované firmě, která si
nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela
zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát:
umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané
z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Z vysloužilých zářivek je možné pro další výrobu použít 95 100 % materiálu, z kterého byly vyrobeny. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například
rtuti) do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje od začátku roku 2017 kolektivní systém EKOLAMP, který
v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá na provoz sběrného místa, zajišťuje
přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří Pohoří finanční
prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří recyklovat kolem 5 miliónů kusů
zářivek a výbojek. To představuje 25 - 30 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu
o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho města
a nevyhazujte úsporky do koše. Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.
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V naší obci můžete vysloužilé světelné zdroje zanést do malé sběrné nádoby, která je umístěna
ve vchodu na obecní úřad. Zářivky delší než 40 cm od Vás převezmou v podatelně obecního úřadu.
Kdosi chtěl odevzdat zářivky v době, kdy byl obecní úřad zavřený. Opatrně vložil zářivky
do odpadkového koše před obecním úřadem. I to je možný způsob, pokud se tak zářivky nerozbijí.
Pracovníci obecního úřadu i takto odložené zářivky převezmou a řádně odevzdají.
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 ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
SE MÍJÍ ÚČINKEM
Protože i u nás na úřadě se množí žádosti o odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb., rozhodli jsme
se informovat občany o tomto problému.
Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. měl původně sloužit k lepší informovanosti.
Stále častěji ale dochází k jeho zneužívání lidmi, kteří s odkazem na tento zákon zahrnují úřady svými
negativními projevy či zbytečnými dotazy.
Jak ukázal letní průzkum SMS ČR, tento právní předpis se stává „zbraní hromadného ničení“
namířenou proti starostům a zastupitelům. Často se až tři čtvrtiny dotazů opakují a útoky
na konkrétní osobu úředníka tvoří zhruba 10 procent všech dotazů. Dále chodí otázky, kde pisatel
chce využít informace ke komerčním účelům, nebo otázky pro studentské práce. Často nelze rozlišit,
zda se ptá student nebo komerční žadatel.
Občané, a nakonec i starostové, mají někdy problém rozlišit, co je otázka k odpovědi podle zákona
106, a co otázka na názor a budoucí rozhodnutí. Proto někteří občané začali zneužívat zákon č. 106
a pod rouškou povinné „transparentnosti ze strany vedení obce“ zahrnují nesmyslnými otázkami
či dokonce urážejí a napadají starosty a zastupitele.
Když si starosta neví rady, protože otázky jsou nejasně formulované či není jasné, zda se na
ně vztahuje odpověď dle zákona č. 106, vezme si právníka, jehož služby ovšem nejsou uznatelným
nákladem pro vyúčtování nákladů žadateli.
Termín 15 dnů na vyřízení žádosti může být někdy šibeniční, zvlášť obsahuje-li žádost více otázek,
vyžaduje vyhledávání či zpracování do tabulky, trefí-li se pisatel do doby účetních uzávěrek,
dovolených či svátků, nebo v této době dokonce přijde více žádostí. To abychom pak na úřadě, kromě
dodržení zákonem daných termínů ve výkaznictví, vyřizovali pouze tyto žádosti a na práci potřebnou
pro obec už nezbyde čas.
Na úřadě nemáme co tajit. Účetnictví je podrobně kontrolováno, obec má 2x ročně audit. Není
problém se domluvit, máte-li nějaký problém nebo návrh. Bohužel i na malých obcích existuje
nevraživost, závist a zloba.
Někteří občané z vesniček s 500 obyvateli si nezřídka hrají na „vysokou politiku“, což je směšné.
Většina občanů, kteří posílají žádosti o odpovědi dle zákona č. 106, nemá snahu něco řešit,
ale naopak problémy vytváří. Závěrem nezbývá než souhlasit s výrokem starostky obce Karlík, která
se s touto problematikou také potýká, že práce pro malou obec je jen práce.

Obecní úřad Pohoří

Byly zde použity informace z článku pod stejným názvem, který vyšel
v informačním zpravodaji SMS ČR / 6 - 2017.

15

Listy obce Pohoří

č. 1 / 2018

 PŘIPRAVOVANÉ AKCE V POHOŘÍ – 2018
07.04.2018
14.04.2018
21.04.2018
30.04.2018
04.05.2018
05.05.2018
19.05.2018
26.05.2018
31.05.2018
02.06.2018
02.06.2018
09.06.2018
16.06.2018
23.06.2018
24.06.2018
30.06.2018
05.07.2018
14.07.2018
20.07.2018
28.07.2018
11.08.2018
25.08.2018
08.09.2018
09.09.2018
28.09.2018
říjen 2018

„Ten umí to – ta zas tohle - 2“, od 10:00 do 18:00
výstava výrobků a výpěstků občanů, v pohostinství, Zahrádkáři Pohoří
Cestopisná beseda Márových o Barmě a Vietnamu
v pohostinství od 18:00, zve Obec Pohoří
Otevírání silnic – sraz motorkářů, posvěcení motorek a jezdců
parkoviště v obci, MotoKlub Metuje 97
Čarodějnice, Přírodní areál, místní spolky + Obec Pohoří
Strašidelný rej, hřiště, TJ Pohoří
Pohořský střevíček – 22. ročník, tělocvična, ZŠ + Obec Pohoří
Prověrka techniky a okresní soutěž v požárním sportu,
Přírodní areál, SDH Pohoří
Divadelní představení „Šašek nebo politik“, Přírodní areál, Obec Pohoří
Vítání občánků 2018, Obec Pohoří
Pohádková náves – 11. ročník – pořadatelé místní spolky, Obec Pohoří
Pohořský hudební večer – skupina RestDay + Rein (Hard Rock)
Přírodní areál, Obec Pohoří
Oslava 140 let od založení SDH a ZŠ Pohoří - Přírodní areál, Obec Pohoří
Pohořský hudební večer – skupina Oboroh (Soft Rock)
Přírodní areál, Obec Pohoří
Country festiválek ve stodole – statek U Oubrechtů, pan Hušek
Pouť v Pohoří
kostel sv. Jana Křtitele, Přírodní areál – pořadatel Obec Pohoří
Pohořský hudební večer – Tomy Opočno (Country, Folk)
Přírodní areál, Obec Pohoří
Pohofest – tradiční sraz přátel vozů Škoda (až do 7.7.2018)
Přírodní areál a okolí obce Pohoří
Pohořský hudební večer – skupina Stará Parta (Mix)
Přírodní areál, Obec Pohoří
Agressive music Fest - metalové kapely (až do 21.7.2018), Přírodní areál
Pohořský hudební večer – Zdeněk Svědík + tým (Pop-rock)
Přírodní areál, Obec Pohoří
Pohořský hudební večer – skupina ROOTS (Country)
Přírodní areál, Obec Pohoří
Pohořský hudební večer – skupina Trop (Pop-rock)
Přírodní areál, Obec Pohoří
Tenisový turnaj – hřiště, TJ Pohoří
Posvícení v Pohoří
Vinobraní - hřiště, TJ Pohoří
Koláčkové klání

Listy obce Pohoří vydává Obecní úřad Pohoří, Pohoří 186, 518 01 Dobruška,
tel.: 494 623 346 | e–mail: urad@obecpohori.cz | web: www.obecpohori.cz
Facebook stránka obce Pohoří: www.facebook.com/pohori
Grafická příprava: Vega TEAM – www.vegateam.cz | www.reklamnistudio.cz
Tisk: Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška – Pulice.
Vychází nákladem 250 ks. Veškerá práva vyhrazena.
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