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LISTY OBCE POHOŘÍ
Občasník o životě a dění v obci

č. 1 / 2019

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou první vydání Listů obce Pohoří v tomto roce. Dovolte mi
stručně shrnout alespoň část nejvýznamnější práce nového zastupitelstva a nového
vedení obce od ustavujícího zasedání dne 16.11.2018 až dosud.
Již od začátku jsme měli spoustu práce. K prioritám patřilo přebírání chodu obce.
Museli jsme se čelem postavit k projektům, které zůstaly na obci nedokončeny
a rozhodnout o dalším postupu prací na těchto projektech, zároveň bylo nutné řešit
aktuální problémy. Jedním z prvních úkolů nového vedení obce byla i příprava
a schválení rozpočtu obce na rok 2019.
Od konce listopadu 2018 probíhaly v obci práce na výměně sloupů veřejného
osvětlení. Část obce je nyní již nově osvětlena a věříme, že do budoucna se podaří síť
veřejného osvětlení v obci nadále postupně rekonstruovat.
Vzhledem k blížící se výstavbě sběrného dvora bylo zapotřebí provést v prosinci 2018
urychleně vyklizení a terénní úpravy pozemku, kde má být dvůr vybudován. Na
začátku ledna následovalo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací
a technického vybavení sběrného dvora. Zahájení stavebních prací je naplánováno
v březnu. Věříme, že vše se podaří tak, abyste mohli služeb sběrného dvora využívat
co nejdříve.
Důležité úkoly nás čekají i v dalším období. S příchodem jara nabývá na důležitosti
řešení stavu a údržby veřejné zeleně v obci. V rámci zkvalitňování života v Pohoří
a zlepšování životního prostředí a vzhledu obce bychom chtěli do budoucna
naplánovat výsadbu nové zeleně.
V naší obci bylo možné navštívit v zimním období také tři plesy. Proběhly i výroční
schůze našich spolků. Všem, kteří se na těchto akcích podíleli a připravovali je i pro
ostatní spoluobčany, bych ráda srdečně poděkovala za jejich aktivitu a příjemné
přispění ke spolkovému a společenskému životu v obci.
Zima se již dala na ústup, a tak mi dovolte popřát vám všem příjemné jarní období.
Helena Suchánková, starostka
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 VÝMĚNA SLOUPŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Od 22.11.2018 probíhaly v obci Pohoří práce na akci „Výměna sloupů veřejného osvětlení“. Na
realizaci tohoto projektu je vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj Rozhodnutí o poskytnutí dotace
z programu 11781 – Podpora rozvoje regionů. Zhotovitelem projektu je firma RAISA, spol. s r.o.
Smlouva o dílo mezi zhotovitelem a Obcí Pohoří byla uzavřena dne 17.8.2018.
Předmětem díla je výměna stávajících stožárů veřejného osvětlení v obci Pohoří, a to výměna
stávajících 30 ks ocelových stožárů za nové ocelové stožáry odpovídající výšky ve stávajících pozicích,
včetně nového základu a naspojkování na současné zemní kabelové vedení a výměnu svodového
kabelového vedení, včetně nové elektrovýzbroje. Do konce prosince 2018 se podařilo dokončit
většinu prací na tomto projektu.
Helena Suchánková, starostka
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 INFORMACE Z OÚ


Vítání občánků

Obec Pohoří zve nové občánky narozené v roce 2018 ke slavnostnímu vítání, které je plánováno
na přelomu května a června. 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.



Nájem hrobového místa

Za hrobové místo se platí nájemné v částce 5 Kč/m2/rok na 10 let dopředu. Výměra hrobového
místa a vypočtená částka nájmu je uvedená ve smlouvě. Mnoha smlouvám končila platnost
31. 12. 2018. Místo nich je potřeba uzavřít smlouvu novou.
Nájemné je možné, po odsouhlasení údajů uváděných do smlouvy, zaslat na účet obce nebo uhradit
v hotovosti na obecním úřadě.



Placení poplatků na rok 2019

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 2019 je 400 Kč za osobu trvale hlášenou v obci Pohoří nebo za
rekreační objekt. Splatnost je do 30. 4. 2019.
Svozový den popelnic zůstává také beze změny. Je to 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. 2019, 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.
Na následující stránce naleznete tabulku s ročními náklady na odpadové hospodářství obce
v kalendářním roce 2018.
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VÝKAZ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE POHOŘÍ V ROCE 2018
množství
6,72 t
12,12 t
0,17 t
2,47 t
0,60 t
3,32 t
0,08 t

TŘÍDĚNÝ ODPAD

sklo
plasty
kompozitní obaly
papír
kov
textil (svoz zdarma)
jedlý olej
nájem kontejneru sklo 1x
nájem kontejn. plasty 3x
sběr papíru ZŠ (výtěžek zůstává příjmem ZŠ)
celkem
bioodpad
komunální odpad směsný
komunální odpad hřbitov a ostatní
nebezpečný odpad
NÁKLADY CELKEM
EKO-KOM uhradil
od občanů z Pohoří vybráno
odměny za sběr textilu
odměny EKOLAMP - motivační program
UHRAZENO CELKEM

3,05 t
28,53 t
83,63 t
125,82 t
1,50 t
0,86 t
240,33 t

Rozdíl mezi UHRAZENO a NÁKLADY hradí obec Pohoří
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částka
5 792 Kč
87 870 Kč
14 530 Kč
1 449 Kč
- Kč
- Kč
1 513 Kč
4 538 Kč
- Kč
115 692 Kč
88 344 Kč
271 972 Kč
2 124 Kč
10 327 Kč
488 459 Kč
93 340 Kč
264 780 Kč
2 300 Kč
5 000 Kč
365 420 Kč
123 039 Kč
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 REKONSTRUKCE PODLAHY V NAŠEM KOSTELE SV. JANA KŘTITELE
Chtěl bych Vás seznámit s probíhající rekonstrukcí podlahy v Kostele sv. Jana Křtitele v Pohoří, která
byla ve velmi špatném stavu. Podlaha byla propadlá a lidé o vyčnívající polopropadlou dlažbu
zakopávali, hlavní oltář v kostele byl již kvůli propadlé podlaze nakloněn.
Navlhlá omítka po vnitřním obvodu kostela opadávala. Proto jsme vyhlásili záměr rekonstrukce této
podlahy a již před několika lety začali shánět finanční zdroje. Letos jsme se pustili do realizace celé
akce.

Kostel stojí v Pohoří od roku 1902, kdy ho místní obyvatelé v Pohoří postavili. Konají se zde
pravidelné týdenní bohoslužby, konají se zde pohřby, křtiny i svatby, konají se zde koncerty. Kostel je
přirozenou dominantou obce a je povinností nás všech se o něj starat. Generální rekonstrukce
vnějšího pláště proběhla v letech 2000-2002, na té se z velké části podíleli i obyvatelé Pohoří. Vnitřní
prostor ale nebyl od roku 1902 nijak rekonstruován a stav tomu také odpovídal.
Záměrem celé rekonstrukce je oprava podlahy včetně stabilizace podloží, odvětrání podlahy a sanace
vnitřního obvodového zdiva. Dále bychom rádi využili rekonstrukce podlahy a v kostele provedli
částečnou novou instalaci elektrických rozvodů, včetně instalace potřebných zásuvek uvnitř kostela,
kabelů na budoucí zavedení topení do lavic, instalaci elektronického zabezpečení objektu.
Dále připravíme i potřebnou elektrickou přípojku na Vánoční zpívání dětí před kostelem, abychom
mohli bezpečně připojit stánky s občerstvením, a Vy jste si mohli dát třeba teplý čaj nebo grog.
Navlhlá a poloopadaná omítka byla osekána a bude nahrazena novou sanační omítkou. Na konci
rekonstrukce bude provedena nová výmalba vnitřních stěn kostela.
Celá rekonstrukce je pod patronací vikariátního technika diecéze a schválena Královéhradeckým
biskupstvím. Rozpočtové náklady na celou opravu jsou vyčísleny na 600.000 Kč, z čehož 440.000 Kč je
pokryto z vlastních úspor farnosti, od dárců a sbírek v kostele. Dalších 100.000 Kč darovala Obec
Pohoří. Všem dosavadním dárcům velmi děkujeme!
Pro plné dofinancování opravy nám ještě schází částka 60.000 Kč. Abychom si nemuseli brát úvěr
na dofinancování, obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí daru na výše uvedenou opravu. Kostel
v Pohoří má zřízen účet u České spořitelny č. 1189518309/0800, kam se ukládají všechny peníze ze
sbírek a kam jsou posílány všechny finanční dary.
Z toho účtu se zároveň platí i všechny platby spojené s kostelem v Pohoří. Máme k dispozici
pravidelné měsíční výpisy z účtu, které Vám v případě zájmu poskytneme k nahlédnutí, abyste měli
jistotu, že peníze byly použity na výše uvedenou rekonstrukci. V případě Vašeho zájmu Vám farnost
Opočno vystaví potvrzení o daru pro snížení základu daně z příjmu fyzických osob.
Velké poděkování patří také 17 brigádníkům, kteří bez nároku na odměnu pomáhali s vystěhováním
vybavení kostela nebo se účastnili velké sobotní brigády na odvoz suti, škváry, cihel a hlíny, to bylo
původní propadlé podloží podlahy. Ručně jsme za pomocí lopat, krumpáčů a koleček vyvozili z kostela
skoro 30 kontejnerů, což představuje cca 90 tun materiálu. Každou hodinu jsme tedy na kolečkách
vyvozili ven 12 tun sutě.
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V době, kdy čtete tyto řádky, je už rekonstrukce v plném proudu. Omítka je již osekaná, spodní vrstva
štěrku položena, kabely jsou natažené, kari sítě zmizely v betonovém podkladním betonu, na stěnách
je již nová omítka.

Naši společnou snahou je mít rekonstrukci co nejdříve hotovou, abychom mohli dominantu naší obce
opět zprovoznit.
Dovolte mi, abych všem, kteří se jakkoliv podílejí na opravách, poděkoval.
Ať už jste se podíleli nebo podílíte osobně nebo finančním příspěvkem.

Jan Jurásek, kronikář obce
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 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA DOBRUŠSKU
Tříkrálová sbírka se letos konala v ČR po devatenácté, na Dobrušsku po osmnácté. Účastní
se jí každoročně přes 60 tisíc dobrovolníků a objem vykoledovaných peněz je v celé republice přes
100 mil. 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 Indie na školství. V loňském roce jsme z těchto peněz pořídili třetí
charitní auto, které je využíváno především osobními asistentkami při terénní službě a také
půjčovnou pomůcek.
Opět se ukázalo, že lidé Tříkrálovce věří a podle toho se chovají. Nejčastější příspěvek je 200 Kč nebo
100 Kč. 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 na dveřích znamená „Bůh chraň tento
dům, žehnej tomuto domu“. Proto také nepraktikujeme anonymní pouliční koledování, ale poctivě se
snažíme obejít všechny domácnosti.
Při letošní TKS v celém našem obvodu koledovalo 129 skupinek. Koledovalo se v jeden den, v sobotu
5. ledna po celý den. Výtěžek TKS 2019 je 692 844 Kč, což je o více než 26 tisíc Kč než loni.
65 % z vykoledovaných peněz se vrací do Dobrušky. V obci Pohoří se letos vybralo 19 330 Kč, což je
srovnatelné s obcí Deštné v Orlických horách nebo Lípou nad Orlicí.
Ráda bych Vám poděkovala za to, jakým způsobem koledníky přijímáte ve svých domovech, děkuji
všem dárcům, dětem a jejich rodičům, vedoucím skupinek, pánům farářům za požehnání v kostelích,
všem dobrovolníkům zajišťujícím zázemí pro koledníky a rozvozy dětí do potřebných míst, starostkám
a starostům ve všech zúčastněných obcích za pečetění a rozpečeťování pokladniček a také městu
Dobruška za dvě bezplatná filmová představení pro koledníky.
Ing. Jana Poláčková, Farní charita Dobruška

 UMÍME SI VÁŽIT ZELENĚ?
Stromy a keře mají velký význam nejen pro estetiku zahrad kolem našich obydlí, ale plní řadu dalších
funkcí. Zejména velké stromy vytváří během letních veder příjemný stín, fotosyntézou se mimo
tvorby organických látek uvolňuje do ovzduší kyslík. Významně rovněž zvyšují vlhkost ve svém okolí
a zpříjemňují mikroklima. Stromy jsou útočištěm pro ptáky a další faunu, květy na stromech jsou zase
nepostradatelné pro včely. Toto všechno jsou důvody, proč bychom si měli zeleně vážit. Umíme to?
Dá se říct, že v naší obci je většina zahrad upravená a drobnější dekorativní zeleně je relativně dost.
S „velkou“ zelení (když pominu ovocné stromy) to už tak ideální není. Naštěstí je stále a dobře
udržována kolem větších usedlostí. Pro stromovou vegetaci jsou nenahraditelná veřejná prostranství,
kde bývá dostatek místa i pro velké stromy.
V minulosti se v naší obci stromy intenzivně vysazovaly, ale ne vždy se dařilo o ně řádně a včas
pečovat. Vznikaly tak přehoustlé skupiny stromů (např. v přírodním areálu, kolem staré školy).
Některé staré lípy v okolí školy musely být zhruba před dvaceti lety pokáceny vzhledem ke špatnému
zdravotnímu stavu a mladší v místech s volným prostorem byly uvolněny.
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Tehdy byly nevzhledné, ale když se na ně podíváte dnes, jsou to krásné stromy vytvářející alej vedle
školy. Diskutovaným problémem bylo tehdy radikální ořezání silných větví na lípách podél místních
komunikací. Řez „na hlavu“ se má správně dělat tak často, aby byly řezány jen tenčí větve. U lip
musely být tehdy ořezány i silné větve, ale jak vidíme v současnosti, lípy se s tím relativně dobře
vypořádaly. Na volném prostoru u staré školy a parkoviště byly vysázeny sakury, které rychle vytvořily
pěknou kulisu středu obce, zejména na jaře v době květu. Velmi mě ale mrzí, že větší část těchto
stromů tam již není. Tyto stromy podle mého úsudku „neuschly“ z důvodu napadení houbami nebo
suchem (spodní voda je tam u potoka v dosažitelné hloubce). V lesích se dřív používala tzv. chemická
probírka, kde se do záseku nebo závrtu do nežádoucího stromu vpravil arboricid a strom během
1-2 roků postupně uschnul. Odumírající sakury vykazovaly velmi podobné příznaky chřadnutí, které
znám z lesa při použití chemie. Je vůbec možné, že by se v naší obci něco tak nehorázného dělo?
V živé paměti máme určitě i rekonstrukci zeleně v objektu přírodního kulturního střediska. Z počátku
jsem k radikálnímu postupu kácení stromů v tomto objektu měl určité výhrady. Dnes ale musím
uznat, že řešení, kdy se původní stromová vegetace kompletně nahradila novou výsadbou vzrostlých
stromů, bylo nejlepším volbou, která dlouhodobě řeší kvalitní ozelenění objektu. Nejen pro obec, ale
i pro nás všechny by mělo platit pravidlo, že pokud nějaký větší strom pokácíme, měli bychom se
postarat o výsadbu nového. Jen tak prokážeme, že si zeleně opravdu vážíme. Volného místa pro
výsadby se jistě v Pohoří najde dost.
Ve svém příspěvku se ještě zmíním o problému, který může výrazně ohrozit jehličnaté stromy v obci,
zejména smrky. Jak jistě víte, velkým problémem současnosti je kalamitní přemnožení lýkožrouta
smrkového, který napadá a ničí dospělé smrkové porosty. V letošním roce se bude výskyt tohoto
kůrovce zřejmě ještě dramaticky zvyšovat prakticky po celé ČR, kde smrkové lesy rostou.
Ale jakou má tenhle problém souvislost s Pohořím, kde v bezprostředním okolí smrkové lesy nejsou?
Kalamitně přemnožený lýkožrout smrkový se k nám může lehce dostat s vytěženým dřevem smrků,
zejména palivovým dřevem, kterého bude nadbytek. Vlastník lesa má sice zákonem stanovenou
povinnost napadené dřevo odkornit nebo chemicky ošetřit, než ho prodá spotřebitelům, ale v řadě
případů se to nedodržuje. Smrková kulatina a palivové dřevo s „živým“ kůrovcem a jeho larvami se
tak může nekontrolovaně šířit a ohrozit nejen další lesy, ale i smrky mimo les.
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Věnujte proto pozornost palivovému smrkovému dřevu, pokud je kůra jen zavadlá a objevíte na ní
závrty od kůrovce nebo i kupičky hnědých drobných drtin. Pro objevení chodbiček s larvami nebo
brouky v lýku pod kůrou stačí naříznout nožem a odchlípnout kus kůry v místě se závrty brouků.
Pokud tam najdete larvy nebo i dospívající brouky, je potřeba polena pořízem nebo škrabkou
odkornit a kůru spálit. Nebezpečí vylétnutí kůrovce už samozřejmě není, pokud byl strom vytěžen
jako souš, kde už úplně nebo z části opadala kůra a kůrovec v lese vylétnul.
V současné době se ale ve stále větším rozsahu podílí na kůrovcové kalamitě i další druhy kůrovců –
lýkožrout lesklý a lýkožrout vrcholkový. Na rozdíl od lýkožrouta smrkového, který napadá kmeny
dospělých stromů, tito další kůrovci napadají i mladší stromy v korunách, a to nejen na kmenech, ale
i ve větvích. A právě lýkožrout lesklý a zřejmě i lýkožrout vrcholkový se již v Pohoří nachází a
likviduje stromy. Jejich přítomnost poznáme podle schnoucích větví v koruně stromů. Suchých větví
během vegetační sezony přibývá a během 1-2 roků postupně usychá celý strom. Pokud s tím nic
neuděláme, napadení se rozšíří na další smrky v okolí. Intenzivní napadení smrků jsem během
posledních dvou let zjistil na dvou místech v Pohoří, kůrovcem byl napaden dokonce i smrkový živý
plot. Lýkožrout vrcholkový, který nejčastěji škodí na borovici, napadl a zlikvidoval modřín u školy.
Pokud výše uvedené příznaky napadení smrku, výjimečně modřínu nebo borovice zjistíte a potvrdí
se přítomnost kůrovce, je třeba tyto stromy pokácet a odkornit kmeny. Protože tito kůrovci
napadají i větve je nutné je po odřezání od kmene spálit.
Jehličnany mohou prosychat nejen v důsledku napadení kůrovci, ale i při výraznějším nedostatku
srážek nebo po napadení dalšími hmyzími škůdci a houbami. Pokud budete potřebovat poradit,
nabízím i osobní radu a pomoc při odhalení škůdce. A určitě víte, že v Pohoří nejsem sám, kdo o lese
a dendrologii něco ví a umí poradit.
Antonín Jurásek

 ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Dovolte mi, abych Vás informovala o tom, co se děje v naší školce. Od ledna máme napilno, protože
nás čekala spousta zajímavých témat. Hráli jsme si na Eskymáky a povídali si o lidských smyslech, kdy
děti nejvíce zaujalo ochutnávání různých dobrot, které nosily z domova, samozřejmě nejvíce těch
sladkých :-).
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Protože nám letošní zima přála, děti si užily sněhových radovánek. Využili jsme mrazivých dnů a
udělali jsme si na hřišti malou zimní olympiádu, vyrobili jsme si ledové bábovičky a podobně. V únoru
jsme si povídali o různých povoláních, například o povolání kadeřnice, zpěvačky, paní školnice.
Navštívili jsme místní pohostinství, kde nám paní Stašková ukázala sál a výčep. Také jsme navštívili
pana Kubíčka v jeho dílně u obecního úřadu, kde nám řekl něco o své práci obecního zaměstnance.

V dalším týdnu jsme se seznámili s tím, jaký je rozdíl mezi prací učitelky MŠ a ZŠ. Navštívila nás policie
ČR, kdy nám paní policistka pověděla spoustu zajímavých věcí nejen o své práci. Byli jsme v autodílně
pana Tomka, ten nám přiblížil práci automechanika. Také jsme si prošli místní obchod se spoustou
zboží a vysvětlili jsme si roli prodavače a zákazníka.
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Hezkým zážitkem pro nás byla i návštěva místní hasičské zbrojnice, kde nám hasiči předvedli svou
výzbroj, vybavení v autě i garážích. Plnili jsme několik úkolů a na závěr jsme stříkali džberovkou na cíl.
Děti si odnášely nejen omalovánky, ale i spoustu nových poznatků a zážitků.

Opět nás navštívilo divadlo Jójo s pohádkou O nezbedných kůzlátkách, při které se děti hodně
nasmály a získaly nová ponaučení.
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Zajímavým projektem byl „Barevný týden v MŠ“, kdy každý den měl jinou barvu. Děti přišly oblečeny
v předem domluvené barvě nebo donesly barevný předmět. Paní kuchařky nám připravily jídlo v
dané barvě.

Poslední únorový týden jsme věnovali masopustu a karnevalu. Upekli jsme si koblížky, školku
vyzdobili veselými klauny a šašky. Děkujeme maminkám, že svým dětem připravily krásné masky.
Karnevalové dopoledne bylo plné smíchu, radosti, tanečků a soutěží.

Více fotek naleznete na webových stránkách naší školky: www.materskaskolapohori-cz.webnode.cz
Přejeme Vám krásné jaro!

Za kolektiv MŠ Pohoří, Marcela Michlová, DiS., ředitelka MŠ
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 JAK JSME BRUSLILI
Na přelomu ledna a února byl ten pravý čas znovu si oživit bruslařské umění. Vyjeli jsme objednaným
autobusem od školy a zamířili přímo k opočenskému zimnímu stadionu. Ledovou plochu jsme měli
pronajatou na hodinu jen pro sebe.

Musím přiznat, že obout, zavázat a zkontrolovat brusle čtyřiceti dětem není úplně jednoduché, my
učitelky se u toho vždy pořádně zapotíme. Ale potom už jen sport a zábava! Nejprve se všichni
rozjezdí.
Menší děti si vyzkouší, co led pod jejich nohama udělá, ty větší zjišťují, jakou rychlostí to jezdí. Pak
přijde trochu tréninku. Paní učitelky si žáky rozdělují na starší a mladší a všichni začínají zlepšovat své
pohybové dovednosti. Hrají se hry, pořádají se závody, děti plní úkoly.
Jezdí se popředu, pozadu, v cibulkách i vlnovkách, podjíždějí se brány a po ledu se rozjíždějí dvojice,
čtveřice i celí dlouzí hadi. Komu to ještě úplně nejde, jezdí s hrazdičkou. Potom se trochu napijeme,
odpočineme si a znovu do toho. Kluci nyní mohou hrát hokej, někdo si jen tak jezdí, další děti hrají na
honěnou.
Hodina na ledu uteče jak nic. Pravda, všichni jsme uhonění, někteří i úplně zpocení, ale je to fajn.
A za týden jedeme znovu!

Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ
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 VÝLET DO BOROHRÁDKU
Pro náš první letošní výlet, konaný logicky v lednu, jsme si nemohli přát lepší počasí. Teplé polední
slunce nás doprovázelo na pohořskou železniční stanici, odkud jsme odcestovali do Týniště nad Orlicí,
kde začínala naše již několikátá výprava za borohrádeckým tatarákem.
Cesta nás vedla po asfaltové cyklostezce a slunce nás přitom příjemně hřálo. Pár kilometrů za
Týništěm nás čekala naše první zastávka na malebném místě, kde se setkávají Tichá a Divoká Orlice
a spojují se v jednu řeku, tedy Orlici.

Odtud naše kroky vedly dále po značené
cyklostezce, ze které jsme po chvíli odbočili a
pokračovali po lesní cestě typickým borovým
lesem, které se v okolí Týniště a Borohrádku
vyskytují ve velké míře.
Po klidné procházce tichým a ničím nerušeným lesem jsme se dostali až do našeho cíle, kde jsme
nejprve obdivovali krásy matky přírody v podobě zamrznutého písníku Šromák a pak už nás čekala
zasloužená odměna, která na nás v podobě tataráku čekala v malé hospůdce na náměstí.
Lepší zakončení jsme si ani nemohli přát a všichni byli s touto místní a pro nás již jistou delikatesou,
za kterou vyrážíme rok co rok, naprosto spokojeni a s plnými žaludky a pocitem skvěle stráveného
sobotního odpoledne jsme se mohli vydat na nádraží, odkud nás vlak odvezl zpátky domů.
Za KČT Pohoří Jan Mervart

 KLUB PŘÁTEL POHOŘÍ OPĚT ROZTANČIL DĚTI I DOSPĚLÉ
Po roční pauze jsme letos 16. února uspořádali 21. Společenský ples. Celým večerem nás provázela
skupina Proradost, která na našem plese hrála již podruhé. Na všechny návštěvníky čekalo mnoho
zábavy a nechyběla ani bohatá tombola, která obsahovala jednu novinku. O prvních dvacet cen se
losovalo. V posledních letech se ale potýkáme s malou návštěvností, a proto se všechny losy
neprodaly a některé ceny nenašly svého majitele. I přes nižší účast jsme si to všichni náramně užili a
ti, kteří nepřišli, mohou jen zpytovat svědomí. Věříme však, že 1. února 2020, kdy budeme pořádat již
22. ples, přijde mnohem více lidí a nenahraditelná atmosféra plesu Klubu přátel Pohoří se vrátí do
svých nedávných rozměrů.
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První březnovou neděli se sál místního pohostinství zaplnil nejrůznějšími zvířátky, postavami
z pohádek a dalšími maskami. Jako každý rok jsme připravili Dětský karneval. Již tradičně ho svým
vystoupením zahájili Mažoretky GYTTA z Českého Meziříčí. Děti, nejen z Pohoří, si užili pestrobarevné
odpoledne plné tanečků, které na pódiu svým osobitým způsobem předcvičovali šaškové Tery a Viki.
Mezi tancováním si děti mohli vyzkoušet soutěže, které vymyslelo duo šašků Alča a Iva. Nebyl by to
však náš karneval, kdybychom nedostali na parket i dospělý doprovod. S maminkami a babičkami si
děti mohli zatancovat šmoulí Makarénu a pro tatínky a dědečky jsme zahráli speciální Mašinku. Celé
odpoledne na děti čekala veliká tombola, která byla do posledního čísla rozdána. Závěrem bychom
chtěli poděkovat panu Zdeňku Svědíkovi, který nám akci krásně ozvučil, a Obecnímu úřadu Pohoří za
sponzorování akce. Velký dík také patří všem dětem a rodičům, kteří dorazili a podíleli se na
velkolepé, nebojím se říci až mezinárodní akci.

Na jaře se na Vás tým Klubu Přátel Pohoří bude těšit na akcích pro děti, připravovaných napříč
obecními spolky. Nebudeme chybět jak na Pálení čarodějnic, tak na Pohádkové návsi.
Za KPP Viktor Mervart.
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 MYSLIVECKÝ SPOLEK POHOŘÍ V ROCE 2018
Vážení čtenáři a přátelé myslivosti, po delší přestávce Vás jménem Mysliveckého spolku (MS) Pohoří
opět oslovujeme na řádcích časopisu Listy obce Pohoří. Dovolte nám proto krátkou rekapitulaci a širší
pohled do minulého období činnosti našeho spolku.
MS Pohoří byl založen v dubnu roku
2013. V současné době má 11 členů.
MS Pohoří hospodaří v pronajaté
honitbě HS Pohoří o výměře 681,3 ha.
Charakter honitby odpovídá ve větší
míře polní honitbě s menším podílem
zalesněných pozemků. Naším hlavním
posláním je ochrana přírody a krajiny.
Převážná část naší činnosti je
realizována mimo zastavěnou oblast
obce mimo zraky širší veřejnosti. Zde
provádíme například přikrmování
a léčení zvěře, opatření k zamezení
srážek vozidel se zvěří na místních
komunikacích, vypouštění zvěře za účelem podpory a oživení početních stavů v honitbě atd.
Nedílnou součástí naší činnosti je propagace myslivosti u široké veřejnosti a kulturní činnost v obci
Pohoří. V rámci kulturní činnosti se s námi můžete setkat na tradičním Mysliveckém plese, který je
každoročně uskutečněn v měsíci lednu na tanečním sále v pohostinství „U Jedničky“. Ples je přímo
spojen s kvalitní výzdobou sálu a bohatou tombolou, ve které převládá myslivecká tématika. Zde
bychom rádi poděkovali všem letošním účastníkům a pevně věříme, že se opět setkáme na
Mysliveckém plese v roce 2020.
Je nutné zdůraznit, že v rámci propagační a vzdělávací činnosti nejsou opomíjeni ani ti nejmenší. Pro
děti MS Pohoří od svého vzniku pořádá pravidelné exkurze do zařízení určené pro odchov zvěře
a předváděcí akce výcviku loveckých psů.
Dále se náš spolek již tradičně aktivně podílí na zajištění dětského dne v obci Pohoří. Na svém
stanovišti seznamuje širokou veřejnost se základními znalostmi z oboru myslivosti (plodiny, stromy,
keře, stopy zvěře, myslivecké trofeje, volně žijící zvěř). Součástí programu jsou i ukázky živé zvěře
(bažant obecný, kachna divoká, psi apod.). Kromě propagace myslivosti jsou představeny
a prezentovány ukázky z oblasti včelařství (úly, plástve, včelařské potřeby, nástroje a pomůcky).
Na závěr nám dovolte jednu prosbu. Letní měsíce patří v myslivosti k významným měsícům v roce.
Není to z důvodu lovu, ale z důvodu rození a růstu mláďat volně žijící zvěře. Právě v těchto měsících
se rozhoduje o přežití bezbranných mláďat. Proto se společně chovejme v přírodě ohleduplně a tiše.
Pokud nějaká mláďata uvidíte, tak na ně prosím nesahejte a nerušte je. Jestliže matka ucítí z mláděte
jakýkoliv lidský pach, opustí ho a nepečuje o něj. Rovněž i přímý kontakt nebo vyrušení od našich
čtyřnohých přátel může často končit zbytečným úhynem. Nepouštějme proto naše psy do keřů
a vyšších porostů, kde se právě často nacházejí ukrytá mláďata.
Za nás i volně žijící zvěř Vám děkujeme a přejeme Vám spoustu pěkných zážitků ve volné přírodě
nebo s námi na kulturních akcích.
Za MS Pohoří doc. Ing. Petr Tomek, Ph.D.
myslivecký hospodář MS Pohoří
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 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POHOŘÍ
Sbor dobrovolných hasičů zahájil rok 2019 tradičně přípravami plesu, který se
uskutečnil 23. února v místním pohostinství. I přes menší účast nebyla nouze o
dobrou zábavu. Hosté mohli vyhrát zajímavé ceny v tombole, účastnit se zábavných
soutěží a zatančit si na skvělou hudbu, kterou zajistila skupina TROP, která přislíbila
účast i v příštím roce a to dne 22. 2. 2020.

V únoru nás též navštívily děti z mateřské školky, aby si prohlédly prostory hasičárny a celé její
vybavení a dozvěděly se informace o činnosti hasičů. Během návštěvy se děti mimo jiné posadily do
hasičského auta, vyzkoušely si hasičkou přilbu a největší radost jim udělalo stříkání na cíl ruční
stříkačkou. Na závěr jsme se s dětmi vyfotili a na památku si každé z dětí odneslo hasičskou
omalovánku. Právě dětem bychom se do budoucna rádi věnovali.
Nyní připravujeme hasičský kroužek pro malé hasiče od 3 do 6 let, který by měl začít probíhat
v průběhu dubna jednou týdně v odpoledních hodinách v prostorách mateřské školy. Bližší informace
budou postupně v mateřské škole zveřejněny. Mezi další plánované akce se řadí i tradiční sběr železa,
který proběhne v sobotu 6. dubna.
Další významnou hasičskou akcí, která se v Pohoří uskuteční, bude okresní kolo soutěže PLAMEN,
která se bude konat 24. – 26. května. Hra Plamen je celorepubliková dětská soutěž v požárním
sportu, která má u dětí rozvíjet znalosti, dovednosti a vědomosti v oblasti požární ochrany. Tímto
prosíme všechny občany o schovívavost při průběhu celé akce, jelikož soutěže se zúčastní cca 400
dětí, které budou v Pohoří celý víkend pobývat.
Za SDH Pohoří Petra Vošlajerová
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 ZDRAVÍ VÁS SPORTOVCI
Ani v zimě nezahálíme. Každý pátek už děti čekají na své trenérky Denisu a Míšu, se kterými začínají
běhat. Po rozcvičce hrají míčové hry, šplhají, skáčou, soutěží a stále nejvíc je baví překážková dráha či
přetahování lanem. Děti se zdokonalují a nebojí se překonat překážky, přeskočit kozu nebo udělat
stojku na žebřinách. Po skončení cvičení se děti těší na bonbony, které jsou pro ně odměnou. Větší
kluci zůstávají na hodinu florbalu, přebírají je trenéři Martin Růžička a Martin Kubíček. Nejprve se děti
rozehrají fotbalem, a když dorazí brankáři Viktor a Matouš vezmou do ruky florbalky a neúnavně
útočí na branku a chtějí dát gól :-). Navečer chodí do tělocvičny ještě starší kluci hrát florbal pod
dohledem Viktora.

V pátek 25. 1. nám přálo pravé zimní počasí a tak jsme využili zamrzlého rybníčku u Kopeckých.
Nachystali jsme čaj, bábovku a pro dospělé svařáček na zahřátí. Netradiční hodinu jsme si užili
bruslením při umělém osvětlení a muzice. Pilovali jsme techniku bruslení, zahráli si pár soutěží a kluci
si zahráli i hokej. Večer se vyvedl k radosti všem.

Cvičení v tělocvičně jako každoročně ukončíme na jaře šipkovanou a opékáním párků u nás na hřišti.
Dále však děti mohou v letním období chodit cvičit na workoutové hřiště, hrát míčové hry a tenis pod
dohledem trenéra na hřišti TJ. Jako bonus pro děti se letos chystáme vytvořit na hřišti krosovou trať
pro kola, zakoupit basketbalový koš a dále podporovat sport v naší obci.
Míša Kubíčková a Denisa Růžičková
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Tradičně předposlední den v roce proběhl ve spolupráci s obecním úřadem 5. ročník pingpongového
turnaje. V hlavní kategorii bojovalo o krásné poháry 22 mužů. Ten nejcennější vybojoval po vypjatém
finále s Tomášem Jeníčkem Milan Dušek. Třetí místo obsadil Daniel Fiala.
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V ženské kategorii si zahrálo 8 žen a zlatou medaili vyhrála Dita Pšeničková. Stříbrnou medaili získala
Petra Kafková a bronzovou Radka Dušková. Děti hrály také v jedné osmičlenné skupině a na prvním
místě se umístil Matěj Kopecký. Druhé místo vybojoval Jiří Valenta a třetí obsadil Matouš Kubíček.

Velké poděkování patří sponzorům, kteří věnovali ceny do turnaje a díky kterým mohli být odměněni
všichni zúčastnění. Rok 2018 jsme pěkně sportovně zakončili a letos se na Vás budeme těšit nejen při
ping-pongu, ale i na smíšeném pětiboji a tenisovém turnaji.
Pavel Žďárek
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 AKCE NA JAŘE 2019
datum

6.4.
12.4.
14.4.

název akce

Cestovatelská beseda Jiřího Máry (od
18:00)
Folkový večer

místo

pořadatelé

pohostinství

Obec Pohoří

statek u
Oubrechtů
20 km

Jiří Oubrecht

statek u
Oubrechtů
PKS

Jiří Oubrecht

27.4.

3. etapa: Zlatý potok - Pohoří Třebechovice
Písničkáři ve Stodole

30.4.

Pálení čarodějnic

1.5.

Stavění májky

4.5.

Pohořský střevíček

4.5.

Strašidelný rej

hřiště

10.5.

Folkový večer

Jiří Oubrecht

11.5.

Teplice nad Metují - Ostaš - Žďár nad
Metují
Soutěž v hasičském sportu

statek u
Oubrechtů
10 km
PKS + hřiště

SDH Pohoří
spolky + Obec
Pohoří
Obec Pohoří

24.-26.5.

statek u
Oubrechtů
tělocvična

1.6.

Pohádková náves

obec

1.6.

Hamleti / Pohořské hudební večery

PKS

8.6.

Folkáč ve Stodole

15.6.

Mladějov - úzkokolejka

15.6.

ElkaBand / Pohořské hudební večery

15./22.6.

Smíšený pětiboj

29.6.

Pouta / Pohořské hudební večery

30.6.

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

KČT Pohoří

spolky + Obec
Pohoří
Jiří Oubrecht
ZŠ + TJ Pohoří +
Obec Pohoří
TJ Pohoří

KČT Pohoří

statek u
Oubrechtů
15 km

Jiří Oubrecht

PKS

Obec Pohoří

hřiště

TJ Pohoří

PKS

Obec Pohoří

KČT Pohoří

Obec Pohoří
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