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Vážení spoluobčané, 

s blížícími se Vánocemi a koncem roku nastává období bilancování, a tak mi dovolte shrnout i několik 

posledních týdnů v obci Pohoří, kdy naše obec zaznamenala řadu změn.  

Na základě výsledků říjnových komunálních voleb jsou v zastupitelstvu obce zastoupena tato uskupení 

- Sdružení občanů obce Pohoří (7 mandátů), Společně za odpovědný rozvoj obce Pohoří I. 

(4 mandáty), POHOŘÍ 2018 (3 mandáty) a Společně za odpovědný rozvoj obce Pohoří II. (1 mandát). 

Dovolte mi poděkovat vám všem, kteří jste k volbám přišli, za účast a za vyjádření vašich preferencí.  

Na 1. ustavujícím zasedání zastupitelstva 16. listopadu byly zvoleny orgány zastupitelstva, rada 

a vedení obce. Děkuji zastupitelům za projevenou důvěru ve vedení obce a přítomným občanům za 

jejich zájem.  

Poděkování za odvedenou práci ve prospěch obce patří panu Zdeňku Krafkovi, který ji vedl 20 let. 

Není toho málo, co se během té doby v modernizaci obce podařilo. Poděkování za práci pro rozvoj 

naší obce patří i všem, kteří panu Krafkovi v tomto dvacetiletém období pomáhali. 

Ve volbách slibovala všechna uskupení další rozvoj Pohoří. Ať již jsme z jakékoliv kandidátky, nyní 

můžeme dokázat, jak moc byla slova o tom, jak budeme pracovat pro občany a blaho celé obce, 

myšlena vážně. Právě to by mělo být pro nás, pro všechny zastupitele, prioritou a věřím, že o to 

budeme bez politikaření a osobních sporů společně usilovat. Můžeme mít rozdílné názory, ale jsem 

přesvědčena, že cíl bychom měli mít všichni jediný, a to je fungující a rozvíjející se obec ve prospěch 

vás, našich spoluobčanů. Všem by nám mělo jít především o to, aby naše obec byla příjemným 

místem k životu nejen na pohled, ale i v mezilidských vztazích. (Věřím proto, že budeme společně 

táhnout za jeden provaz.) 

Již od samého začátku máme spoustu práce. K prioritám patří přebírání chodu obce a řešení 

nejaktuálnějších problémů. Nové zastupitelstvo se musí urychleně postavit čelem k projektům, které 

zůstaly ve stádiu rozpracování nebo které zůstaly na obci nedokončeny a je zapotřebí je urychleně 

dořešit. Jedná se například o obnovu veřejného osvětlení, výstavbu sběrného dvora a další projekty. 

Je připraven rozpočet obce na příští rok a čeká nás řada dalších úkolů. 

V pátek 30. listopadu jsme společně rozsvítili vánoční strom a vstoupili do adventu. Toto období má 

být plné radostného očekávání a přípravy na Vánoce, dobou zklidnění, rozjímání a dobročinnosti.  

Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát vám všem, abyste prožili toto období v příjemném duchu. 

Přeji vám, aby Vás advent a vánoční svátky naplnily vnitřním klidem a pohodou, které naleznete 

v pohodlí vašich domovů a v kruhu Vašich blízkých. V novém roce vám všem přeji hodně štěstí, zdraví 

a úspěchů v osobním a profesním životě.  

Helena Suchánková 
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  ČERTOVINY NA STATKU 
 

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 to bylo historicky poprvé, co Statek U  Oubrechtů  otevřel své brány 

přespolním  rohatcům, aby se mohli  vyřádit s místními čerty i dětmi , které přišly s rodiči i prarodiči 

z Pohoří a okolí.  

V pohádkové stodole plné zapomenuté zemědělské techniky z dob našich prababiček se pod 

dohledem  rázné Káči rozčiloval v kleci chlupatý černý belzebub s opravdovým kopytem. A že někteří 

návštěvníci měli nahnáno a do stodoly ani nevstoupili, netřeba dodávat. Našli se však hazardéři, kteří 

si chtěli s belzebubem udělat selfíčko. Jak to dopadlo, zda neutrpěli nějaký šrám nebo nezmizeli na 

věky v jeho bezedném pytli, nevíme. S určitostí však můžeme sdělit, že Čert dělová koule vystřelil 

z historického děla z roku 1866 tucet salv, které se rozprskly po obloze v barevný gejzír.  Z téhož roku 

byla i decimálka na zápraží hospodáře, na které čerti převážili duše větších či menších hříšníků, 

zatímco rodičům nabídly čertice, delegované svazem zahrádkářů, pálivé placičky a topinky připravené 

na kamnech Kaborkach.  Kolorit prostředí pekla doplnily soutěžní stanoviště i podívaná do chléva na 

býky, kteří  se v tento čas proměnili v dokonalé čertí parťáky. A co by to bylo za Čertoviny bez nadílky. 

Tu ze svého trůnu rozdával Lucifer - hospodář  s otiskem svého palce na originální pohlednici statku. 

Dospělým k čertovskému moku zahrála kapela „Jak o život“ a otom, že čerti nejsou žádná nemehla 

přesvědčila návštěvníky dvojice  čertů dobrušských – sochař a řezbář. 

Klub přátel Pohoří ve spolupráci s čerty, spolkem Abakus a majiteli statku, tak možná započali novou 

tradici k obohacení společenského života v obci. A pokud se naše předpověď naplní, přejme 

pohořským, aby se setkání stalo další příležitostí pro přátelské sousedské posezení.  

KraJ 
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  ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT V POHOŘÍ 
  
Ve čtvrtek 13. prosince 2018 zazněl v podvečer Adventní benefiční koncert Zdeňka Svědíka a Gabriely 

Machové. Od půl šesté jsme se mohli zaposlouchat do krásných tónů a zpěvů a předvánočně se 

naladit na přicházející svátky. Jiří Mach prokládal písně čtenými příběhy. Vstupné bylo dobrovolné, 

vybrané finanční prostředky budou použity na opravu podlahy v našem kostele sv. Jana Křtitele 

v Pohoří, která je ve velmi špatném stavu.  

Na opravu podlahy jste ve vstupném darovali částku 7.420 Kč, za kterou Vám mnohokrát děkujeme! 

Peníze budou vloženy farním úřadem na účet pohořského kostela č. 1189518309/0800. Pokud byste 

chtěli přispět i Vy na opravu, můžete tak učinit i nadále bezhotovostním převodem libovolné částky 

na výše uvedené číslo účtu. Farní úřad Dobruška na vyžádání vystaví „potvrzení o daru“ za účelem 

snížení základu daně pro podání daňového přiznání, nezapomeňte tedy do textu příkazu k úhradě 

uvést kontakt na Vás! Za Vaše dary předem děkujeme! 
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  POZDRAV Z MATEŘSKÉ ŠKOLY  
 
Od 1.8.2018 jsem převzala funkci ředitelky MŠ po paní Elišce Žďárkové. Tímto bych chtěla bývalé paní 

ředitelce poděkovat za její mnohaleté působení ve školce a za vše, co pro školku udělala. 

Školka má také nové webové stránky https://materskaskolapohori-cz.webnode.cz/, které jsou 

průběžně aktualizovány a rodiče zde najdou jídelníček, veškeré informace o plánovaných akcích 

a fotky z akcí. 

V letošním školním roce 2018/19 máme ve školce zapsáno 27 dětí od 2-7let, z toho 12 kluků a 15 

holčiček. Od září vzniklo ve školce nové pracovní místo školního asistenta, který je hrazen ze Šablon II. 

a tuto pozici vykonává slečna Eliška Chmelíková. Každé pondělí od 14,30-15,30hod nabízíme ve školce 

Dětskou jógu pod vedením lektorky paní Veroniky Židíkové z Opočna, s dětmi jsme absolvovali výlet 

do Opočna na Setkání sokolníků a plavecký kurz v Novém Městě nad Metují, zapojili jsme se také do 

projektu České obce sokolské "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"  cílem je zapojení dětí do 

pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. 

 

Spolu s rodiči jsme v pátek 19.10.2018 uskutečnili akci s názvem "Podzimní dýňování", kdy se 

odpoledne sešly děti se svými rodiči a každý si vyrobil svoji dýni. Na závěr si děti s rodiči opekly párek 

a dýněmi jsme si ozdobili školní zahradu.  
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Zapojili jsme se také do sběru papíru, do této akce se zapojili nejen rodiče dětí z naší školky, ale i 

široká veřejnost a tímto děkujeme všem, kdo se do sběru papíru pro školku zapojili. Částka 

1.633,40Kč bude použita na financování akcí dětí ve školce. 

Nyní se připravujeme na páteční zpívání před kostelem, kde bude jako každoročně k prodeji spousta 

krásných výrobků a různých dobrot a výtěžek z této akce bude opět věnován dětem ze školky. 

 

Za školku přeji všem příjemné prožití vánočních a šťastný nový rok. Děkujeme panu Oubrechtovi za 

dodání dýní pro děti. 

Marcela Michlová, DiS. ředitelka MŠ Pohoří 
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  PŘEDVÁNOČNÍ POZDRAV ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
 

Ať se nám to líbí, nebo ne, konec roku 2018 je za dveřmi; pro nás ve škole to znamená, že z letošního 

školního roku už utekly téměř čtyři měsíce. Za tu dobu se z nových žáčků první třídy stali školáci 

a i všichni starší žáci se po prázdninách nakonec dostali do toho správného tempa. 

Máme za sebou letošní plavecký kurz v Plavecké škole v Dobrušce, kdy si naši žáci po dobu 10 týdnů 

zdokonalovali své plavecké schopnosti a zlepšovali styl. Na závěr kurzu si jako každý rok děti odnesly 

„mokré“ vysvědčení a radost z toho, že zvládly i nové věci, třeba zaplavat si ve velkém bazénu 

štafetu, nebo skočit ze skokanské věže. 

Postupně začaly ve škole pracovat všechny naše zájmové kroužky: ve škole se opět ozývá hra na 

flétnu, děvčata cvičí aerobik, naplano pracuje i taneční kroužek Pohořáček. Budova se plní výtvarnými 

výrobky členů kroužků výtvarného a Dovedných rukou. Nesmím zapomenout na Pohybové hry, kam 

letos chodí skoro všichni žáci, a na turistický kroužek, který má za sebou již tři sobotní výlety.  

Uskutečnili jsme také několik celoškolních akcí: například 26. září jsme vyjeli na podzimní výlet do 

Orlických hor, kdy jsme šli pěšky ze Sedloňova do Olešnice a tam jsme navštívili Utzův betlém. 

O měsíc později, 26. října, jsme ve škole přivítali podzim a oslavili Halloween. Ten je původně svátkem 

v anglicky mluvících zemích, a protože se naši žáci učí mluvit anglicky a seznamují se s anglickými 

reáliemi již od 1. ročníku, do výuky se hodí. Ve škole se sešla spousta strašidelných bytostí, které 

během dvou vyučovacích hodin vytvořily hrůzostrašné hrady, soutěžily v anglickém jazyce a dokonce 

si zatančily. Po svačině se duchové, kostlivci i čarodějnice stali opět žáky a žákyněmi a společně jsme 

se vydali navštívit pana Tomka, který nám spolu se svým synem poutavě vyprávěl o přírodě a životě 

zvířat v ní.  
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Možná stojí za zmínku, že prvňáčci si ten den mezi sebou říkali, že to byl nejlepší den ve 

škole…(Samozřejmě se také naplno učíme a své povinnosti nezanedbáváme, vždyť na konci ledna nás 

čeká pololetní vysvědčení). 

Teď před Vánocemi chystáme jako každý rok vánoční besídku, na kterou pozveme každého, kdo se 

stejně jako my ve škole na Vánoce těší. Pokud se tam spolu neuvidíme, přeji Vám za všechny naše 

žáky a pracovnice školy krásný vánoční čas, klid a pohodu, a do dalšího roku pevné zdraví a mnoho 

štěstí. 

Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ 

  SDH POHOŘÍ 
 
Rok se s rokem sešel a opět 

je tu čas bilancování nad tím, 

co se v uplynulém roce 

událo. Za sbor dobrovolných 

hasičů Pohoří bychom Vás, 

občany Pohoří, rádi 

informovali o naší činnosti 

v roce 2018. 

Chod spolku plánují a 

organizují členové výboru 

SDH a členové výjezdové 

jednotky, kteří se během 

roku scházejí na 

pravidelných schůzích. 

Průběžně neustále pečujeme o veškerou požární techniku a vybavení, aby vše bylo neustále 

v provozu schopném stavu. 

Rok 2018 jsme zahájili přípravami plesu, který se uskutečnil 3. února. Jsme velmi rádi, že se nám opět 

po roční pauze podařilo navázat na tradici a tuto akci jsme letos opět uspořádali. Hudební produkci 

zajistila až do brzkých ranních hodin hudební skupina Trop. Jelikož byli s hudbou všichni spokojeni, 

tak se na „tropáky“ můžeme těšit i v roce příštím, konkrétně 23. 2. v místním pohostinství. 

Sedmého dubna jsme uspořádali, tak jako každý rok, sběr železa. Rádi bychom poděkovali všem 

občanům, kteří nás tímto způsobem podporují. 

V dubnu též proběhlo pálení čarodějnic, které pořádala naše obec. Spolek SDH se postaral 

o bezpečný průběh pálení ohně a též jste se s námi mohli potkat ve stánku, kde jsme Vás obsluhovali. 

Prvního května proběhlo na statku u Oubrechtů stavění májky a zde jsme také přiložili ruce k dílu. 

19. května jsme u nás v Pohoří hostili hasičské sbory z našeho okrsku při okrskové prověrce požární 

techniky, v rámci které proběhla i soutěž mužských a ženských družstev v požárním sportu. 
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Druhý červnový den jsme se společně s obcí a ostatními spolky podíleli na pořádání Pohádkové návsi, 

kdy si děti na našich stanovištích mohly vyzkoušet stříkání vody na cíl pomocí džberovky a také jste si 

u nás ve stánku mohli nakoupit občerstvení. 

Nejvýznamnější událostí pro 

SDH Pohoří byly oslavy 140 let 

od založení spolku, který vznikl 

10. března 1848. Akce se 

uskutečnila 9. června v areálu 

PKS, kde byl zajištěn bohatý 

program zaměřený především 

na ukázky hasičských prací. 

Během června jsme také 

zajišťovali občerstvení na 

Pohořských hudebních 

večerech. 

Po roční odmlce jsme 22. září 

za podpory obce uspořádali 

hasičský výlet do 

RETROMĚSTEČKA 

v Pardubicích, kde byly k vidění 

ukázky práce a techniky hasičů, 

záchranářských 

a bezpečnostních složek, ČSLA 

a byla zde i přehlídka AUTO-

MOTO veteránů. Výletu se 

zúčastnilo 21 dospělých a 12 

dětí. 

V říjnu proběhl druhý ročník 

Pohořské drakiády, kde jste nás 

opět mohli najít ve stánku 

a zároveň jsme se podíleli na hladkém průběhu celé akce. 

 

Celý rok jsme zakončili 1. prosince na statku u Oubrechtů, kde se konala Výroční valná hromada 

spolku. 

Všem občanům Pohoří bychom rádi popřáli příjemné, pohodové a šťastné prožití vánočních svátků 

a do nového roku hlavně pevné zdraví. Doufáme, že i v roce 2019 nám zachováte svoji přízeň 

a budeme se pravidelně vídat na obecních akcích. 

Za SDH Pohoří  

Václav Hrušovský (starosta SDH Pohoří) a Vladimír Vošlajer (velitel výjezdové jednotky SDH Pohoří) 
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  KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - POHOŘÍ 
 
Jménem našeho turistického klubu v Pohoří Vás tímto chceme pozvat na již 

tradiční „Tajný výlet“ konaný na konci roku. Letos se na krátkou povánoční 

procházku vydáme jako již tradičně 29. 12. v 8 hodin ráno od místního 

obchodu.  

Naším letošním “průvodcem“ bude pan Martin Kubíček a my všichni se rádi 

necháme překvapit tím, kam nás letos zavede. 

Samozřejmě jako vždy zůstává pravidlem, že tento výlet 

bude dlouhý maximálně 15 kilometrů a zakončený bude 

v nějaké vybrané hospodě či restauraci. 

V rámci Tajného výletu se také budete moci podrobně 

seznámit s již naplánovanými, výletními akcemi 

připravovanými na rok 2019 a zároveň si udělat krásnou 

sváteční procházku před koncem roku, kterou, jak 

doufáme, nám matka příroda dopřeje hezkou sněhovou 

nadílkou. 

Těšit se na Vás budou členové KČT Pohoří 

Jan Mervart 

 

  SBĚRNÁ NÁDOBA NA POUŽITÝ POTRAVINÁŘSKÝ OLEJ 
 

Dne 2.8.2018 byla ve středu obce na prostranství mezi prodejnu a pohostinství umístěna NOVÁ 

SBĚRNÁ NÁDOBA, která slouží ke sběru použitého potravinářského (jedlého) oleje a tuku.  

Olej můžete odevzdávat slitý do PET lahví, které dobře uzavřete a vhodíte do otvoru na přední straně 

pod víkem popelnice. Sběrná nádoba - černá popelnice se zeleným nápisem - je umístěna mezi 

kontejnerem na oblečení a na sklo. 

Žádáme, nevhazujte do sběrných nádob odpady, které tam nepatří! Např. prázdné obaly od nápojů 

(krabice od mléka, džusů, šlehačky aj.) se objevují v kontejneru určeném na sběr papíru.  

V případě, že v obci není sběrná nádoba určená na sběr nápojových kartonů, tak tyto nápojové 

kartony patří do PLASTŮ!  

Do kontejneru na papír patří jen starý papír neznečištěný (mastnotou, potravinami) a kartony. Plata 

od vajíček a trubičky od toaletního papíru také nevhazujte. Jsou z již několikrát recyklovaného papíru, 

který se dále již nepoužívá. 

 

 

Tato fotka od autora 

Neznámý autor s 

licencí CC BY-SA 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Klub_%C4%8Desk%C3%BDch_turist%C5%AF
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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  NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKY SBÍRÁ EKOLAMP – A TO I V POHOŘÍ 
 

Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří do běžné popelnice na 

směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují i malé množství 

rtuti, a proto NESMÍ skončit na skládce, odkud by rtuť mohla uniknout do půdy, ovzduší a spodních 

vod.  

Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty 

Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg 

jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla 

ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je 

v úsporných zářivkách obsažena i řada druhotných 

surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu 

použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou 

surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé 

plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu 

využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá zejména 

jako technický materiál. Znovu je tak možné pro další 

výrobu použít více než 90 % materiálu, ze kterého byla 

zářivka vyrobena.  

Odneste úsporku „do sběru“ 

Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit 

a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme. 

Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě při nákupu nové. Úsporku můžete také 

odnést do malé sběrné nádoby, která je umístěna ve vchodu na obecní úřad Pohoří. Větší, dlouhé, 

zářivky odevzdejte na podatelně obecního úřadu. 

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci 

Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice 

funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá na náklady provozu sběrného místa, plně 

hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří Pohoří 

finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.  

Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku podařilo recyklovat 727 tun světelných 

zdrojů, tedy téměř 5 milionů kusů zářivek a výbojek. To představuje až 25 kg rtuti, která by jinak 

mohla znečistit vodu o objemu dvou Slapských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu 

našeho města a nevyhazujte úsporky do koše. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz. 
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  LETOSNÍ SEZÓNA NA HŘIŠTI 
 

Než nám skončí letošní rok a přehoupne se do nového, pojďme se ohlédnout za akcemi pořádanými 

u nás na hřišti. 

V květnu jsme sezónu zahájili naším oblíbeným Strašidelným rejem, který připravují Martin 

s Denisou. Dětem se u nás líbí hororová atmosféra se strašidly s nádechem tajemné muziky, super 

soutěže a těší se také na skvělé palačinky od milých čarodějnic. 

Páteční odpoledne 15. června patřilo na hřišti záchraně života. Pod názvem „Záchranáři v akci“ byl 

připraven program pro děti i dospělé. Nejprve se představil kynologický spolek Dobruška s výcvikem 

psů. Poté byly děti rozděleny do skupin a společně s doprovodem obcházely jednotlivá stanoviště. 

Nejprve si mohly nacvičit obvazovou techniku, dále prohlédnout vybavení záchranného vozu 

(Paramedic-fire rescue, z. s), které bylo doplněno o zkušenosti z praxe. Následovala ukázka hasičské 

techniky (HZS Škoda auto a.s.) a velmi oblíbená byla možnost vyzkoušet si náročnost resuscitace, 

naštěstí jen na figuríně.  

 

Pro všechny zájemce byla připravena ukázka první pomoci s použitím AED (automatizovaný externí 

defibrilátor) při záchraně člověka. Předvedení nejmodernějšího hasičského vybavení a ukázka řezání 

se zařízením CCS Cobra. Jako hlavní bod programu proběhlo reálné vyproštění zraněné osoby 

z havarovaného vozidla a následné ošetření zdravotní záchrannou službou. Na závěr si mohli zájemci 

vyplnit krátký test z první pomoci. 

Tato akce byla zaměřena nejen na ukázky, ale také na vyzkoušení první pomoci v praxi a doufáme, že 

přispěla nejen k pobavení, ale i k rozšíření znalostí. Moc děkujeme všem externím spolupracovníkům 

za ochotu a čas.                       

                                                                                     Kamila Effenberková a Jan Otčenášek 
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Za krásného slunečného počasí proběhl 8. 9. 2018 tradiční posvícenský tenisový turnaj ve čtyřhrách 

Pažďa Cup. 11 párů na kvalitně připravených kurtech a za podpory diváků bojovalo o co nejlepší 

umístění a díky sponzorům o krásné ceny. 

V neděli 30. 12. 2018 se ve spolupráci s Obecním úřadem Pohoří, uskuteční již 5. ročník vánočního 

pingpongového turnaje v místní tělocvičně. Termín přihlášek a bližší informace naleznete na 

pozvánce ve vývěsce nebo u Pavla Žďárka st. a Pavla Žďárka ml.  

 

Srdečně vás zveme a těšíme se na vaši účast.                                              Pavel Žďárek 

 

Jako odměnu za odvedenou práci za 

letním obdobím jsme v září uspořádali 

již 7. Pohořské vinobraní, které nám 

zpestřilo nadcházející podzimní dny. 

Pro degustaci jsme zvolili osvědčené 

vinařství Znovín Znojmo a ochutnali 

jsme 9 vzorků skvělých vín. Pro mlsné 

jazýčky bylo připraveno bohaté 

občerstvení od různých druhů sýrů, 

uzenin, paštik až po domácí 

škvarkovou pomazánku od pana 

Vláška. Akce se vydařila i díky tomu, že 

letošní vzorky byly všechny opravdu 

výborné, ať to bylo víno suché či 

sladší.                                                                                Denisa a Martin Růžičkovi 

 

Za spolek TJ Pohoří vám všem chci popřát pěkné vánoční svátky a do nového roku hodně sportovního 

elánu.  

                                                                                                          předseda TJ Martin Kubíček 
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  VČELAŘI V ROCE 2018 

 
V letošním roce 2018 naše Základní organizace Českého svazu včelařů z.s. České Meziříčí sdružovala 

35 členů. Nejvíce jich se včelstvy hospodaří v Českém Meziříčí a v Pohoří – v obou obcích po 

10 včelařích, hned za nimi jsou Rohenice se 7 včelaři. Stav včelstev se stále drží na přibližně stejné 

úrovni; 298 zazimovaných včelstev v roce 2017, letošní rok pak 292 včelstev. Včelstva jsou umístěna 

převážně v katastrech obcí Pohoří, České Meziříčí, Mokré, Jílovice, Skršice, Rohenice a Králova Lhota 

na 38 stanovištích. 

 Dvě třetiny členů jsou typickými představiteli drobných chovatelů - do 5 včelstev mělo 11 včelařů, od 

5 do 10 včelstev pak 13 včelařů.  Mezi našimi stále aktivními členy jsou i pamětníci rozvoje včelařství 

v Čechách – pan Hanuš a pan Dvořák z Rohenic, pan Nejman z Pohoří i bývalý předseda spolku 

včelařů PaeDr. Šulc z Č. Meziříčí - všichni již dříve oslavili 80-tiny. 

Z pohledu statistiky má v České republice obsazení krajiny včelstvy mírně sestupnou tendenci. V roce 

2015 byl v ČR průměr 10,1 včelstvo na jeden km2, v roce 2017 (poslední statistikou zpracovaný rok) 

to je 9,37 včelstva/km2. To ilustruje i stav v katastru Českého Meziříčí – pokles z 5,4 na 4,8 včelstev 

na 1 km2 nebo i v Pohoří – pokles ze 13,5 na 12,9. Naproti tomu v Rohenicích došlo k nárůstu ze 

14,4 na 15,3 včelstev na 1 km2. V Mokrém je stále setrvalý stejný stav 5,9 včelstev na 1 km2. 

Výnosy včelstev (podle údajů nahlášených samotnými včelaři) nejsou souhrnně nijak závratné, a již 

několik let se drží v průměru mezi 15 až 16 kg na jedno včelstvo.  Některým z nás se včeličky 

odměňují výbornou snůškou a zase u jiných nejsou snůšky nijak oslnivé – vše závisí na péči včelaře, 

se kterou souvisí i zdravotní stav včelstev. 

Největším strašákem pro každého včelaře je bezpochyby mor včelího plodu. V České republice se 

počet ohnisek výskytu moru od roku 2014 razantně snížil ze 332 lokalit na 152 lokalit v roce 2017. 

V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2017 zjištěno 5 ohnisek (nejbližší k nám v Bělči nad Orlicí a na 

Novém Hradci Králové). Po likvidaci ohniska v Třebechovicích v roce 2016 se k naší velké radosti nikde 

v blízkosti našich včelstev žádné ohnisko nevyskytuje. Přesto jsme se na jednání okresu Rychnov n/Kn 

dohodli, že v příštím roce znovu provedeme preventivní plošný monitoring možného výskytu spór 

moru u všech včelařů v okrese. Předpokládám také, že podzimní a zimní ošetření včelstev proti 

varroáze se projeví na jejich dobrém jarním stavu příští rok. V této souvislosti chci zejména 

poděkovat za finanční podporu všech obcí, kde působíme. 

V letošním roce byli jak včelaři, tak i Obecní úřady potěšeny změnou legislativy, která zrušila 

povinnost včelařů hlásit umístění včelstev na obce, a povinnost obcí vést tuto evidenci. Vše je již 

automaticky převáděno z registrace včelařů u ČMSCH, a.s. Hradišťko na registr zemědělské půdy LPIS 

a tak dostupné i na portálu farmáře. 

Na závěr bych Vás, milí spoluobčané, chtěl pozvat na včelařskou výstavu, kterou v příštím roce 

chystáme k výročí 100 let samostatného spolku. Uskuteční se současně s posvícením v Českém 

Meziříčí v areálu Sokolovny ve dnech 14. a 15. září 2019. 

S přáním příjemného prožití vánočních svátků a všeho nejlepšího v roce 2019, 

za Základní organizaci ČSV z.s.       Ing. Václav Jirásek, předseda 
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  ZPRÁVA O ČINNOSTI ZO ČZS POHOŘÍ 
 
Až budete číst těchto pár řádků o činnosti ZO ČZS Pohoří v roce 2018, pak je to ten nejlepší čas na 

ohlédnutí se za prací po celý rok, malé party nadšenců, členů základní organizace v místě. 

Že letošní rok nebyl jednoduchý v pěstování i na malé zahrádce, víme všichni, zahrádkáři či 

nezahrádkáři. Celý rok od zimy do zimy byl poznamenán nenormálními výkyvy počasí. Přesto 

osobním úsilím se podařilo docílit pěstebních výsledků ke spokojenosti domácností i činnosti základní 

organizace. 

Všechny plánované akce pro rok 2018 se uskutečnily, ať šlo o vlastní či ve sdružení jiných místních 

organizací. A tak lze vyjmenovat akce jako je výstava TEN UMÍ TO, TA ZAS TOHLE, jahodobraní, 

ošetření okrasných záhonů u OÚ a Přírodního kulturního střediska i poučnou přednášku s promítáním 

přítele Matejska o pěstování ovocných stromů. 

Spoluúčast s dalšími místními organizacemi byla při akcích jako Pohádková náves, dožínky na statku 

čp. 73, družba se ZO ČZS ve Velké Jesenici. 

Vyvrcholením roku byla opět, již po patnácté, účast vlastní expozicí na Zahradě východních Čech 

v Častolovicích, a byla opět úspěšná, o čemž svědčí fotografie v celostátním časopise Zahrádkář, 

listopad 2018. 

 

Za obětavou práci patří poděkování všem členům základní organizace, zejména členům výboru, 

a zároveň popřát mnoho sil, zdraví a úspěchů do roku 2019. 

Předseda ZO ČZS Pohoří - Mervart Jaroslav  
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  KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ 
 

datum Název akce Místo Pořadatelé 

29.12. Tajný výlet  KČT Pohoří 

30.12. Ping-pongový vánoční turnaj tělocvična TJ 

5.1. Tříkrálová sbírka obec 
Charita, Obec 

Pohoří 

12.1. Myslivecký ples pohostinství 
Myslivci, Obec 

Pohoří 

19.1. 
Výlet: Týniště - soutok D. a T. Orlice - Světlá - 
Borohrádek 

10 km KČT Pohoří 

15.2. Divadlo: příběhy obyčejného šílenství pohostinství Obec Pohoří 

16.2. 
Výlet: Řež u Prahy - Levý Hradec - Roztoky n/V 
(výstava PRIMA SEZÓNA) 

9 km KČT Pohoří 

16.2. Ples Klubu přátel Pohoří pohostinství 
KPP + Obec 

Pohoří 

23.2. Hasičský ples pohostinství 
SDH + Obec 

Pohoří 

23.2. Masopustní průvod maškar obec 
spolky + Obec 

Pohoří 

2/3.3. Dětský karneval pohostinství 
KPP + Obec 

Pohoří 

16.3. 
Výlet: Potštejn - hrad Valečov - Záměl - Doudleby 
n/O 

10 km KČT Pohoří 

30.4. Pálení čarodějnic PKS 
spolky + Obec 

Pohoří 

1.5. Stavění májky statek u Oubrechtů Jiří Oubrecht 

3.5. Strašidelný rej hřiště TJ 

4.5. Pohořský střevíček tělocvična 
ZŠ + TJ + Obec 

Pohoří 

1.6. Pohádková náves obec 
spolky + Obec 

Pohoří 

1.6. Hamleti / Pohořské hudební večery PKS Obec Pohoří 

15.6. EsMusic / Pohořské hudební večery PKS Obec Pohoří 

29.6. Pouta / Pohořské hudební večery PKS Obec Pohoří 

30.6. Pouť v Pohoří (vždy v neděli po sv. Janu) 
 

Obec Pohoří 

4.-6.7. Pohofest - sraz přátel vozů Škoda PKS 
Ondřej 

Václavovič 

13.7. 
Pivní párta Pohoří 2019 - Přehlídka minipivovarů a 
malých pivovarů 

PKS Jiří Hučko, N.M. 

19.-
21.7. 

AGRESSIVE MUSIC FEST - koncert metalových kapel PKS Radek Vondřejc 

27.7. ElkaBand / Pohořské hudební večery PKS Obec Pohoří 
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10.8. soukromá akce - svatba v areálu PKS Jiří Moc 

24.8. Trop / Pohořské hudební večery PKS Obec Pohoří 

31.8. Dožínky statek u Oubrechtů Jiří Oubrecht 

7.9. 
PAŽĎA CUP - 9. ročník tenisového turnaje ve 
čtyřhrách 

hřiště TJ 

8.9. Posvícení v Pohoří (vždy 2. neděle v září) 
 

Obec Pohoří 

8.9. Fotbálek: svobodní vs. ženatí hřiště TJ 

5.10. 11. Koláčové klání pohostinství 
Obec Pohoří + 

sponzoři 

29.11. 
Adventní zpívání před kostelem, rozsvěcení 
vánočního stromu 

náves 
ŽŠ, MŠ, Obec 

Pohoří 

23.12. Vánoční troubení před kostelem kostel Obec Pohoří 

29.12. Tajný výlet 
 

KČT Pohoří 

30.12. Ping-pongový vánoční turnaj tělocvična TJ 
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