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Vážení spoluobčané, 

od vydání posledního čísla Listů obce Pohoří se toho událo hodně. Dovolte mi shrnout 

to nejvýznamnější ze života v Pohoří, z práce zastupitelstva a vedení obce v uplynulých 

měsících.  

Všichni jsme jistě uvítali, že léta zanedbávaná vlaková zastávka je po rekonstrukci 

a zajistí důstojnější podmínky pro cestující. Nová zastávka ale nebude využita, pokud 

v naší obci vlaky nebudou zastavovat a nebudeme jimi cestovat. Proto naše obec 

i na základě vašich podnětů vyjádřila připomínky k návrhu nového jízdního řádu 

na období 2019-2020 na trati Náchod – Týniště nad Orlicí, který zpracoval Odbor 

dopravy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Doporučili jsme, aby všechny 

spěšné vlaky zastavovaly v Pohoří alespoň „na znamení“.  Cestování autobusem 

z Pohoří je v současné době velmi omezené. Chápeme proto, jak je důležité vlakové 

spojení a chceme usilovat o to, aby pro vás bylo zajištěno dostupné cestování směrem 

na Týniště nad Orlicí, Hradec Králové či Náchod. Snad naše připomínky přispějí 

k pochopení tvůrců jízdního řádu. Pokud totiž bude docházet k neustálému omezování 

vlakových spojů, bude cestujících ve vlacích ubývat, ale pokud zde vlaky budou 

zastavovat, pak je budeme i více využívat.  

 

Priorit vedení obce a nového zastupitelstva, kterými chceme přispět k rozvoji naší 

obce a k lepšímu životu v ní, je nyní hodně a pracujeme na nich usilovně. Důležitým 

projektem je „Sběrný dvůr Pohoří“, na jehož vybudování probíhaly práce v jarních 

měsících. Věříme, že sběrný dvůr významnou měrou poslouží především Vám 

a přispěje k dalším službám pro Vás, ke zkvalitnění způsobu nakládání s odpady v naší 

obci a ke zlepšování životního prostředí. Zkušební provoz by měl být zahájen v září.  

(pokračovaní na str. 2) 

 



Listy obce Pohoří             č. 2 / 2019 

 
2 

Jednou z našich priorit je vzhled obce a údržba veřejných prostranství. Jsme rádi, že se 

v dubnu podařilo dokončit projekt „Výměna sloupů veřejného osvětlení“, na který byla 

poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Od května také probíhá údržba 

a oprava sloupů původního veřejného osvětlení.  

Chceme, aby veřejná prostranství v naší obci, 

chodníky, místní komunikace a zeleň byly 

řádně, pravidelně a po celý rok udržovány. 

Proto již v únoru tohoto roku rozhodli 

zastupitelé o záměru pořízení nového 

traktoru. Možnosti jeho využití jsou široké 

a uplatnění najde v průběhu celého roku. 

Důležitá je možnost údržby chodníků 

a místních komunikací v zimním období, 

využití najde i v souvislosti s likvidací 

bioodpadu, výstavbou sběrného dvora a také 

při údržbě obecního lesa. Nový traktor, který 

byl vybrán ve výběrovém řízení, byl předán 

23. května a dnes je již využíván.  

Během jarních měsíců došlo k osazení nových laviček v obci, na dětském hřišti  

a u autobusových zastávek. V centru obce a u autobusových zastávek byly umístěny 

odpadkové koše. U dětského hřiště bylo zhotoveno oplocení. Ke zpříjemnění prostředí 

přispělo také odpočinkové místo před areálem přírodního kulturního střediska, které bylo 

vybudováno v rámci projektu „Pojď si k nám odpočinout“, který realizoval Dobrovolný svazek 

obcí region „Novoměstsko“, jehož je Pohoří již řadu let členem.  
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Protože chceme, aby se spolu se vzhledem obce zlepšovalo i životní prostředí, byl zahájen 

dendrologický průzkum stromů, který poslouží jako podklad pro začátek práce na obměně 

a nové výsadbě zeleně. V blízkosti kostela byla již v květnu zasazena nová jedle a chtěli 

bychom, aby se v budoucnu stala naším vánočním stromkem.  

K významným událostem v naší obci patřila rekonstrukce podlahy v kostele sv. Jana Křtitele. 

Na rekonstrukci přispěla nejen řada občanů, ale finančním darem ji podpořila také Obec 

Pohoří. Kostel je dominantou Pohoří, místem duchovních i kulturních setkávání a rozhodně 

si zaslouží naši pozornost a podporu. Srdečně si vás proto dovolujeme pozvat na koncert 

vynikajícího předního českého houslisty pana Jaroslava Svěceného a paní Michaely 

Káčerkové, který se bude v kostele konat 29. června 2019 od 17.00 hodin. Koncert bude 

benefiční a výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na rekonstrukci kostela.  

Chtěla bych poděkovat všem z Vás, kteří neváháte obětovat svůj volný čas a přispíváte ke 

kulturnímu a společenskému životu obce. Chtěla bych na tomto místě ocenit například 

vynikající práci našich hasičů, kteří ve dnech 24. - 26. května organizovali v Pohoří okresní 

kolo soutěže mladých hasičů Plamen. Slavnostní zahájení proběhlo v sobotu 25. května za 

účasti zástupců Odborového svazu hasičů Rychnov nad Kněžnou. Při této příležitosti k nám 

do obce zavítal také hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který si při své návštěvě 

prohlédl i obecní úřad a seznámil se s chodem obce a plány dalšího rozvoje, a senátor 

Miroslav Antl. Celkem zde soutěžilo 443 dětí a mladých soutěžících. Dále se do soutěže 

zapojilo či na ni zavítalo více než sto dospělých. Už jen tyto počty svědčí o tom, jak rozsáhlou 

akci měli naši hasiči na starosti a jak náročné bylo zvládnout úspěšně její organizaci. Naši 

hasiči přispěli velkou měrou k šíření dobrého jména obce a k tomu, že se všichni návštěvníci 

v Pohoří mohli cítit spokojeně. 

Poděkování patří všem místním spolkům, které se podílely 1. června na uspořádání 

Pohádkové návsi. Účast dětí a jejich rodičů byla hojná a odezvy jen kladné. Velký zájem 

a pozitivní hodnocení svědčí o tom, že naše spolky uspořádaly velmi úspěšnou akci. 

Zajímavou akcí pro naše děti byl Strašidelný rej, který se uskutečnil v květnu. Také jeho 

organizace byla velmi vydařená a na všech zúčastněných bylo vidět, že jsou spokojeni.  

Chtěla bych zde dále poděkovat všem, kteří ve svém volném čase brigádnicky pracovali na 

obnově přírodního kulturního střediska. Tato obnova již byla zapotřebí, aby areál i nadále 

mohl důstojně sloužit ke společenským a kulturním účelům.  

Vážení spoluobčané, naše obec je krásným, klidným a příjemným místem k životu. Tím, že 

neváháte přiložit ruku k dílu a pomáhat tam, kde je to zapotřebí, pomáhat při organizaci 

kulturních i sportovních akcí, ale i tím, že budujete dobré sousedské vztahy a není Vám 

lhostejné vaše okolí, přispíváte k tomu, aby tomu tak bylo i nadále.  

Přeji vám všem hezké a pohodové léto, krásně prožité prázdniny a příjemně strávenou 

dovolenou.  

                 Helena Suchánková, starostka 
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  PRÁZDNINY JSOU NA DOHLED 
 

A u nás ve škole už se nemůžeme dočkat. Do oken svítí sluníčko, na svačinu se chodí ven 

a učit se už nikomu moc nechce. Školní rok uběhl jako voda, za chvíli z něj zůstanou jen 

vzpomínky. Tak co si trochu zavzpomínat?  

V říjnu jsme podnikli podzimní výlet do Olešnice v Orlických horách, kam jsme se pěšky vydali 

ze Sedloňova. Navštívili jsme olešnické muzeum a prohlédli si Utzův betlém. 

 
 

Před Vánocemi jsme vyjeli do svátečně vyzdobeného Hrádku u Nechanic. 
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Koncem března jsme rodiče pozvali na jarní besídku, uvítali jsme jaro, popřáli maminkám 

k svátku a zahráli pohádku O třech přadlenách. 

 
 

16. dubna proběhl u nás ve škole zápis žáků do 1. ročníku, kterým budoucí prvňáčky provedly 

nejen paní učitelky, ale i pohádkové postavy. 
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Nesmím vynechat Pohořský střevíček, naši taneční soutěž, která se konala 4. května již po 

třiadvacáté. Blahopřeji našim tanečníkům a děkuji vedoucímu Pohořáčku Viktoru Mervartovi 

za jeho celoroční práci. 
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A dobyli jsme Jiráskovu chatu na Dobrošově! Ve dnech 30. a 31. května jsme uskutečnili 

dvoudenní školní výlet, kdy jsme došli pěšky z Nového Města nad Metují přes Peklo až na 

Jiráskovu chatu. Tam jsme přespali ve velkých turistických pokojích, navštívili jsme jeden 

z bunkrů pohraničního opevnění a prošli s baterkou noční stezku odvahy. 

Školní rok je u konce. Za všechny moje kolegyně přeji všem krásné prázdniny, pohodu 

a pěkné slunečné dny a těším se opět na září.  

Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ 

  ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY 
 

Dovolte mi, abych Vás informovala o tom, co se děje v naší školce. Se zimou jsme se 

rozloučili vynášením Moreny, s předškoláky jsme navštívili knihovnu v Dobrušce, kde se děti 

seznámily s prostředím knihovny, plnily úkoly a zábavnou formou se dozvěděly, jak se mají 

ke knížkám chovat.  
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Ve školce si potom děti vyrobily záložku do své knížky. Dále jsme se zapojili do úklidu ke Dni 

Země a pilně se připravovali na Velikonoce.  

 
 
Od 25. 4. 2019 probíhá každý čtvrtek od 14:30 do 15:30 hodin v prostorách naší školky 

Kroužek malých hasičů pod vedením paní Lenky Syterové a paní Petry Vošlajerové. Cílem 

tohoto kroužku je vzbudit v dětech zájem o pohyb a poznávání věcí kolem sebe hravou 

formou, podporovat v dětech fyzickou a psychickou odolnost, schopnost spolupracovat, ale 

i schopnost samostatnosti.  
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Předškoláci s rodiči měli možnost si ve 

školce vyzkoušet „ZÁPIS NANEČISTO.“ 

Ten opravdový je čekal o několik dní 

později v ZŠ, kde si paní učitelky ověřily 

znalosti a schopnosti dětí. Čarodějnický 

rej se konal jako vždy na konci dubna 

a děti si oblékly čarodějnické obleky 

a plnily různé úkoly, na závěr na ně 

čekal diplom a odměna. Zápis do MŠ se 

konal 7. 5. 2019, protože do školy 

odchází 6 dětí (2 děti mají odklad školní 

docházky), bylo k dispozici 6 volných míst. K zápisu přišlo 6 dětí, a tak bylo všem žádostem 

vyhověno a všech 6 dětí bylo k 1. 9. 2019 přijato k předškolnímu vzdělávání.  

Naše školka se již tradičně postarala o zahájení Pohořského střevíčku, kde děti zatančily 

společný taneček, který se jim moc povedl. Protože měly všechny maminky svátek, děti si 

pro ně připravily mimo jiné i dramatizaci pohádky o Zlatovlásce. Na závěr maminkám předaly 

dárečky, které jim samy vyrobily. Besídka se dětem povedla a věříme, že maminkám udělala 

radost. V květnu nás navštívil jako každý rok pan fotograf Hurdálek, vyfotil nás všechny 

společně, abychom měli na školní rok 2018/2019 památku. 
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Ke konci školního roku patří 

mimo jiné i školní výlet. Pro tento 

rok jsme si vybrali zámek 

Potštejn, kam jsme se vydali 

autobusem.  

Přivítal nás šašek Klopýtko, děti 

se také seznámily s komornou, 

hraběnkou a hrabětem. Plnily 

úkoly v zámecké zahradě a na 

závěr dostaly za odměnu mince 

z pokladu. Výlet se nám vydařil 

hlavně kvůli počasí, které nám 

vyšlo.   

Poslední květnové pondělí měly děti možnost na školní zahradě shlédnout „SHOW SE 

ZVÍŘATY“, kde účinkovali pejsci, lama, poník, který uměl počítat, a děti si pohladily opici 

Žofku. Nechyběla ani kouzelnická čísla a klaun. Na závěr si děti zaskákaly na skákacím hradu 

a za odměnu si odnesly nafouknutý balónek.  

 

Dovolte mi, abych Vám na závěr tohoto článku popřála za celý kolektiv MŠ krásné léto plné 

nezapomenutelných zážitků. 

Za kolektiv MŠ Pohoří Marcela Michlová, DiS., ředitelka MŠ 
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  OPRAVA PODLAHY V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE 
 

V letošním roce proběhla generální oprava podlahy v našem kostele v Pohoří. Interiér nebyl 

od roku 1902, kdy byl kostel postaven, nijak výrazně rekonstruován a stav tomu také 

odpovídal. Podlaha byla propadlá, lidé klopýtali o polopropadlou dlažbu, oltář se nakláněl. 

Omítka opadávala kvůli vlhkosti ze země. Elektroinstalace spočívala v jedné zásuvce na celý 

kostel. Světla jsme rozsvěceli pojistkami.   

27. ledna 2019 jsme kostel svépomocí vystěhovali. Postupně jsme pak vybourali starou 

dlažbu a cihly položené pod dlažbou. Velké sobotní akce se zúčastnilo 17 brigádníků, ti za 

pomoci koleček vyvozili dalších 50 cm podlahy do hloubky. Na ploše cca 160 m2 to bylo 

30 kontejnerů škváry, jílu, hlíny nebo kusů cihel. Všechny tyto práce byly provedeny 

brigádnicky, svépomocí a bez nároku na odměnu, za což bych chtěl všem velmi poděkovat. 

Na začátku března nastoupila parta stavitelů pod taktovkou Martina Kubíčka a pustila se do 

pokládání jednotlivých konstrukčních vrstev nové podlahy. Nově zbudovaná podlaha je 

odvětraná, byly položeny drenážní trubice, podlaha má dvě nové železobetonové desky 

výškově od sebe oddělené pomocí sanačního systému Guttadrytek, podlaha je nově 

oddilatovaná od stěn kostela. Stěny do výšky jednoho metru zedníci osekali a nahodili novou 

sanační omítkou a oštukovali. Po celé ploše je položena nová dlažba, která je zakončena 

lištami s otvory pro provětrání po celém vnitřním obvodu kostela. Práce byly odvedeny velmi 

dobře a na první dobrou.  

  

Firma PROFIALARM provedla montáž nové elektroinstalace v celém kostele. Máme zásuvky 

po celém kostele, máme odpovídající zásuvky a jištění pro připojení stánku při Adventním 

zpívání (doteď bylo všechno osvětlení, ozvučení i ohřevy várnic a konvic připojeno přes jednu 

zásuvku, prodlužovačky a rozdvojky…). Do nové podlahy firma natahala kabely do krabic pod 

lavicemi, abychom mohli v budoucnu pouze nainstalovat topení do lavic a nemuseli znovu 

rozbíjet podlahu nebo instalovat po zemi nějaké lišty, o které bychom zakopávali. Instalace 

krabic do nové podlahy byla nelehkým úkolem, ale nakonec se s tím Martin Růžička velmi 

dobře popasoval.  
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V kostele nám také nainstalovali kompletně nové zabezpečovací zařízení. V průběhu 

stavebních prací jsme se také rozhodli k repasi pískovcového pásu v prostoru oltáře a dále 

k obnově dvou pískovcových zárubní ve vstupu. Tyto kamenické práce pro nás udělal pan 

Holanec z Opočna. Ke konci rekonstrukčních prací kostel vymaloval od podlahy až po strop 

Pavel Bednář. Chtěl bych všem, kdo se na opravách účastnili, velmi poděkovat za vstřícný 

přístup, rychlé reakce a poctivě odvedenou práci. 

11. května 2019 dopoledne jsme stěhovali itinerář zpět do kostela, sestavili znovu oltář, 

lavice ustavili na svoje místo. A v neděli 19. května, necelé 4 měsíce po vystěhování, jsme 

kostel opět uvedli do provozu a konají se zde pravidelné mše. 

Generální oprava interiéru stála 616.500 Kč. Opravy byly financovány z vlastních úspor 

farnosti ve výši 381.500 Kč, po vyhlášení záměru opravy přispěli drobní dárci dohromady 

95.000 Kč, Obec Pohoří darovala 100.000 Kč, Královéhradecké biskupství z fondu solidarity 

40.000 Kč. Všem těmto dárcům patří velké poděkování za finanční příspěvek. Velké 

poděkování patří také všem, kteří se podíleli na stěhování, demontážních a montážních 

pracech, dočasném propůjčení skladovacích prostor, traktoru a vleku na převoz, lešení na 

demontáž oltáře, dodávce lišt, úklidu před nastěhováním zpět, organizaci oprav, ...  
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Nyní můžeme být opět hrdí na to, jak to v kostele uvnitř vypadá. Oprava se povedla a Vy se 

o tom můžete osobně přesvědčit v sobotu 29. června 2019, kdy v kostele od 17:00 vystoupí 

v rámci benefičního koncertu pan Jaroslav Svěcený a Michaela Káčerková. Koncert bude 

benefiční a výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na další opravy kostela. 

Závěrečné poděkování patří Obci Pohoří za zorganizování tohoto koncertu, na který jste 

všichni zváni!  

Jedna kapitola oprav je dopsaná, pojďme napsat druhou kapitolu využíváním nově 

opraveného kostela i pro účely akcí s kulturní tematikou. Pevně věřím, že koncert pana 

Svěceného je dobrým začátkem! :-)  

Jan Jurásek, kronikář obce Pohoří 
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  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POHOŘÍ 
 
Uplynulé čtvrtletí bylo pro dobrovolné pohořské hasiče velmi činorodé. Nejvíce hasiče 

zaměstnávaly přípravy na okresní kolo hry Plamen, které se letos konalo právě v Pohoří. 

Posláním této hry je rozvíjet, u dětí do 15 let, znalosti, vědomosti a dovednosti v oblastech 

požární ochrany. V Pohoří se děti utkaly v disciplínách požární útok s vodou, štafeta 

4 x 60 metrů, požární útok CTIF a štafeta požárních dvojic. Do Pohoří se poslední květnový 

víkend sjelo celkem 443 soutěžících. V kategorii mladších žáků bojovalo 18 družstev 

složených ze 183 dětí, v kategorii starších žáků dokonce 26 družstev a v nich 260 dětí. K nim 

je ovšem třeba připočítat 135 dospělých, tvořících doprovod družstev, včetně vedoucích 

a v neposlední řadě zhruba 50 rozhodčích a členů technické čety.  

Během akce přišli děti podpořit i zastupitelé z tohoto kraje, starostka Pohoří Helena 

Suchánková, starosta Dobrušky Petr Lžíčař, hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán 

a senátor Miroslav Antl. V kategorii mladších žáků obsadila první tři místa družstva 

Houdkovic, Bystrého a Rokytnice v Orlických horách, v kategorii starších žáků zvítězilo také 

družstvo Houdkovic, stříbrnou příčku získali hasiči z Černíkovic a bronzovou z Bystrého. Akce 



Listy obce Pohoří             č. 2 / 2019 

 
15 

proběhla bez větších problémů a všichni účastníci odjížděli spokojeni. Na závěr je třeba 

všem, kteří se do příprav celé akce zapojili, velmi poděkovat.  

 

Nejen hrou Plamen byl však hasičský sbor zaměstnán. 11. května 2019 se v sousedním 

Českém Meziříčí konala každoroční okrsková prověrka hasičské techniky. Prověrky se 

účastnilo celkem 13 družstev z našeho okrsku.  Čtyři týmy se utkaly o přeborníka okresu 

v požárním útoku, včetně toho našeho, který obsadil 2. místo.  
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Prvního června obec Pohoří ve spolupráci se spolky 

pořádala tradiční Pohádkovou náves. Hasiči si pro 

děti připravili dvě stanoviště, kde si děti zkusily 

shazovat plechovky pomocí džberovky a prolézaly 

trubou. Hasiči též pro všechny zajišťovali občerstvení 

v přírodním kulturním areálu.  

V neposlední řadě je potřeba zmínit, že hasiči od 

poloviny dubna v prostorách mateřské školy pořádají 

pravidelně každý čtvrtek kroužek pro naše nejmenší. 

V rámci kroužku se děti učí základním znalostem 

a dovednostem z oblasti požárního sportu 

a zdravovědy. Nezbývá jen doufat, že současný elán 

vedoucím i dětem vydrží a podaří se vychovat novou 

generaci našich hasičů.  

Za SDH Pohoří Petra Vošlajerová 

 

  JARO NA HŘIŠTI 
 

Letní sezónu jsme na hřišti zahájili již koncem března, kdy jsme začali s každoroční úpravou 

tenisových kurtů po zimní pauze. V druhé polovině dubna jsme již mohli vzít rakety do ruky 

a jít si zahrát. 20. dubna jsme také oficiálně ukončili zimní část sezóny opékáním buřtů 

s dětmi, kterému předcházela oblíbená šipkovaná. Při akci Pálení čarodějnic jsme pro děti 

připravili soutěže a první květnovou sobotu jsme se podíleli na pořádání Pohořského 

střevíčku, kde jsme měli na starost stánek s občerstvením.  
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Jako novinku jsme na hřišti zrealizovali 

cyklokrosovou trať. Využili jsme zeminu, 

kterou Obec Pohoří potřebovala přemístit 

z budovaného sběrného dvora. Pro finální 

úpravu tratě jsme poté uspořádali velkou 

brigádu, při níž jsme zarovnávali hrubě 

připravené terénní vlny, rozváželi po trati 

antuku a seli trávu na svahy okolo dráhy. 

Na závěr jsme pro zpevnění trať posypali 

vápnem, které s pomocí deště splnilo svůj 

účel a zpevnilo dráhu, naše úsilí tak 

nepřišlo vniveč. Cyklokrosová trať je teď 

přístupná všem jako většina prvků v celém 

sportovním areálu.   

Na jaře nás počasí trochu pozlobilo a každoročně konaný Strašidelný rej se uskutečnil 

s mírným zpožděním v pátek 17. května. Na hřišti byly od 18 hodin připraveny soutěže pro 

malé i větší děti, za které dostaly něco sladkého na zoubek. Čertice Míša a Soňa připravily 

pro mlsné jazýčky výborné palačinky a lívanečky, po kterých se jen zaprášilo. Po setmění 

hřiště ožilo strašidly a strašidelnými zvuky, čerti si už topili ve svém kotli, smrtka počítala 

kosti, bezhlavý rytíř nachytal cvrčky, mnich s jeptiškou chystali své pergameny. Děti se vydaly 

na stezku odvahy, na které je čekalo osm zastavení u strašidel a plnění hrůzostrašných úkolů. 

Odměnou za jejich odvahu byl krásný diplom a svítící i jiné hračky. Naše poděkování náleží 

Obci Pohoří a Lindě a Tomášovi z obchodu v Pohoří, díky kterým děti obdržely sladké 

odměny za soutěže. 
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Prvního června jsme se účastnili také Pohádkové návse. Na hřišti se děti mohly setkat 

s indiány nebo si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky u kovbojů. Celou sezónu se na Vás 

budeme těšit, zejména pátky, kdy si ke sportu můžete dát i něco na zub nebo zapít únavu. 

Doufáme také, že si děti přijdou zahrát fotbálek, pro který jsme nechali uválet fotbalové 

hřiště, za což děkujeme panu Mrštilovi. 

Viktor Mervart a Denisa Růžičková 

  KULTURNÍ OKÉNKO 
 
Příběhy obyčejného šílenství v Pohoří 

Na začátku května nám ochotníci z divadelního souboru OCHOS Smiřice přivezli hru Příběhy 

obyčejného šílenství z pera Petra Zelenky. Tuto hru můžete znát i díky filmovému zpracování. 

Sál místního pohostinství se v úterý 7. května naplnil natěšenými diváky, kteří se nemohli 

dočkat, co jim představení přístupné od 15 let nabídne. Herci nezklamali a sálem se po celou 

dobu představení rozléhal smích s potleskem po vydařených, někdy i peprnějších, obrazech 

a replikách. Na jevišti mezi herci zářil i pohořský zastupitel Pavel Bednář.  
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Hamleti zahájili Pohořské hudební večery 

První červnový den zavítala na podium přírodního areálu v Pohoří hudební skupina Hamleti, 

která se skládá převážně ze známých herců a moderátorů. Jako zpěvák a kytarista dorazil 

Aleš Háma, za bicí soupravou jsme mohli vidět Dalibora Gondíka, na basu hrál Jakub 

Wehrenberg a se svou sólovou kytarou je doplňoval Hardy Marzuki.  

 

Na koncert těchto šoumenů, kteří celý večer prokládali různými vtípky, přišlo více než 150 

posluchačů. V počátku skoro čtyřhodinového koncertu se na tanečním parketu před podiem 

objevovaly jen malé „Pohořačky“, ale postupem času se k nim připojili i dospělí a celý parket 

se zaplnil. Všichni přítomní si koncert velmi užili a mohou bez váhání říci, že se toto velkolepé 

zahájení Pohořských hudebních večerů vydařilo. A vypadá to, že by Hamleti mohli do Pohoří 

přijet za rok znovu.  

Za kulturní komisi Viktor Mervart 

  PÍSNIČKÁŘI VE STODOLE 
 
Na konci dubna se na Statku u Oubrechtů uskutečnila zbrusu nová akce, kterou uspořádal 

Jaromír Hušek, Písničkáři ve Stodole. Na loňský úspěšný Folkáč ve Stodole, kam se sjeli 

milovníci folkové hudby, letos v červnu navázal druhý ročník. Tentokráte se na podiu 

v krásné vesnické kulise objevili hudebníci, kteří si své vlastní písně píší. Mnoho z nich 

se mimochodem účastnilo i Folkáče.  

Od brzkého odpoledne do noci se na podiu střídali samostatní písničkáři nebo hudební 

seskupení a dali posluchačům ochutnat trochu své vlastní tvorby, za což dostali na památku 

malou dřevěnou kytaru.  
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Návštěvníci i účinkující mohli v průběhu odpoledne hlasovat o nejlepší vystoupení. V anketě 

se vysoko umístili Erdela Terrierová, která získala nejvíce žetonů, Slávek Maděra, známý již 

z loňského Folkáče, nebo Veronika Wildová, která má písničku i se známým Pokáčem. Celým 

dnem provázel moderátor Petr Tomeňuk, který také na závěr večera uvedl Folkáčův band 

a spolu s ostatními písničkáři zazpíval neoficiální Folkáčovu hymnu.  

 

Byla zde cítit rodinná atmosféra, kvůli které se sem všichni rádi vracejí. Po oficiálním 

ukončení tuto atmosféru potvrdilo společné zpívání písničkářů a diváků, jako u táboráku. 

Všem se na Statku u Oubrechtů náramně líbilo, a tak se na ně můžeme zase brzy těšit. 

Viktor Mervart 
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  EUROREGION GLACENSIS 
 

Euroregion Glacensis je nadnárodním typem svazku či sdružení 

obcí, měst a krajů. Cílem tohoto mezinárodního sdružení, kterého 

je naše obec členem, je rozvoj přeshraniční spolupráce se 

sousedním Polskem na různých úrovních. Zasahuje do kulturních, 

sociálních, hospodářských a infrastrukturních oblastí života 

občanů. Hlavním motivem sdružených měst a obcí, které jsou zde 

zastoupeny svými místními představiteli veřejné správy, je 

odstraňování nerovností mezi regiony na obou stranách hranice, 

vedoucí k postupnému vyrovnávání ekonomického i sociálního rozvoje ve snaze zachování 

společného kulturního dědictví pohraničních území. Euroregion byl založen podpisem 

smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu Glacensis dne 5. 12. 1996 v Hradci Králové. 

Sídlo sdružení je v Rychnově nad Kněžnou, kde také působí sekretariát české části 

euroregionu. Sídlem polské části a tím i sekretariátu je Kłodzko. Euroregion leží na území 

3 krajů, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého a je největším česko-polským 

euroregionem s nejdelší společnou hranicí. Historické vazby Kladska a Čech byly předmětem 

k tomu, aby zakladatelé euroregionu užili latinského názvu Kladsko pro společný název 

euroregionu i jako symbol společné minulosti, současnosti a společné 

budoucnosti. Euroregion se za svou historii zasloužil o velké množství investic v pohraničí. 

S jeho podporou se však uskutečnilo také množství kulturních a společenských akcí 

a podpořil množství přeshraničních projektů pro občany. Veřejně známé aktivity jsou 

například organizace projektu Cyklobusy do Orlických hor nebo budování nových rozhleden 

na česko-polské hranici. Více informací o činnosti najdete na internetových stránkách 

www.euro-glacensis.cz.  

Euroregion Glacensis vydal novou publikaci s názvem 

„Historický atlas Euroregionu Glacensis aneb 

Euroregion Glacensis ve starých mapách“. Jedná se 

o rozsáhlou 144 stránkovou publikaci, která 

zobrazuje česko-polské pohraničí ve starých 

historických mapách a najdete v něm mapy již od 15. 

století. Publikace je obohacena mnoha ilustračními 

fotografiemi ze současnosti. Jedná se o neprodejnou 

publikaci, která slouží pro osvětovou a vzdělávací 

činnost. Atlas je k dispozici na obecním úřadě 

v Pohoří a v Základní škole Pohoří. Na obou místech 

je pouze k prohlédnutí.   

Atlas je také k dispozici na internetových stránkách 

www.euro-glacensis.cz.  
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  PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
 
Poslední dubnový večer se jako každý rok přírodní kulturní areál v Pohoří zaplnil 

čarodějnicemi. Tuto akci tradičně uspořádala Obec Pohoří ve spolupráci se spolky. Hasiči se 

postarali o občerstvení a hlídali oheň. Sportovci si pro děti připravili soutěže a Klub Přátel 

Pohoří měl na starost čarodějnický průvod obcí a opékání buřtů.  

 

Průvod jako obvykle vycházel z parkoviště, kde se děti i s rodiči shromáždili a vyrazili za 

hlavní čarodějnicí na nedlouhou procházku směrem na České Meziříčí. Po návratu do areálu 

byly děti odměněny za svoje čarodějnické kostýmy a poté si mohly zasoutěžit. Mezitím našla 

hlavní čarodějnice své výsadní místo na vrcholku kupy klestí a s padající tmou byla 

nemilosrdně upálena. Když z čarodějnice už nic nezbylo, děti se přesunuly k malému ohníčku, 

kde si opekly buřty. Také si mohly zatancovat na parketě při malé diskotéce. Akce se vydařila, 

což bylo vidět na dětských úsměvech. 

Za pořadatele Viktor Mervart 

 

  REKORDNÍCH 116 DĚTÍ NA POHÁDKOVÉ NÁVSI 
 

První červnová sobota patřila tradiční Pohádkové návsi, kterou pořádá Obec Pohoří ve 

spolupráci se všemi místními organizacemi a spolky. Počasí bylo nádherné, a možná právě 

proto navštívilo pohádková stanoviště rekordních 116 dětí. Děkujeme paní Fléglové a paní 

Tomkové, které pohotově zajistily doplnění odměn na stanovištích.  
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Díky tomu dostaly všechny děti svou zaslouženou odměnu a v cíli na ně čekalo překvapení 

v podobě pohádkové medaile. Poděkování patří i všem organizátorům na stanovištích 

a hasičům za zajištění občerstvení. Věřím, že jsme si to všichni užili, a těšíme se na další 

ročník. 

Za pořadatele Alena Sobotková 

 

  SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
Gratulace jubilantům 

Nově zvolené vedení obce Pohoří nezapomíná ani na naše 

nejstarší spoluobčany. Rada obce odsouhlasila pravidla 

pro gratulace jubilantům. Od věku 65 let zástupci obce 

budou gratulovat každých 5 let, po dosáhnutí věku 80 let 

se pak oslavenci mohou na návštěvu těšit každý rok. 

Každý jubilant dostane přání od Obce Pohoří a poukázku 

na nákup v místní prodejně v hodnotě 500 Kč. Za obec 

Pohoří chodí gratulovat paní Eliška Žďárková s paní 

Pavlínou Fléglovou, které se snaží navštěvovat oslavence 

v co nejbližším termínu okolo jeho narozeninového dne. 

Nejstarším občanem Pohoří je pan Antonín Vrba.  

Přejeme mu vše nejlepší ke krásným 92. narozeninám.  
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Vítání občánků 

V roce 2018 přibylo do obce Pohoří 11 narozených dětí. Ve čtvrtek 6. června 2019 se konalo 

Vítání občánků na Obecním úřadě Pohoří. Zasedací síň se zaplnila dětmi, jejich rodiči 

a dalšími příbuznými, kteří přišli spolu s nimi tento krásný den oslavit. Starostka obce paní 

Helena Suchánková slavnostně přivítala nové občánky, kterými se stali: Jakub Čtvrtečka, 

Adriana Hrušovská, Michal Jurásek, Gabriela Kaňková, Lucie Krafková, Samuel Otčenášek, 

Natálie Pecharová, Šimon Sobotka, Nikola Šťastná, Jakub Tolín a Antonín Vrba.  

 

Slavnostní atmosféru doplnily i děti ze základní a mateřské školy připraveným pásmem 

písniček, básniček a hrou na flétnu. Rodiče malých občánků dostali květinu, pamětní knížku 

a finanční dar v hodnotě pět tisíc korun.  

  POSVĚCENÍ MOTOREK A JEZDCŮ 
 

Parkoviště v centru Pohoří se v sobotu 20. dubna stalo již tradičně důležitou zastávkou akce 

Otevírání silnic MotoKlubu Metuje 97. Pan Jiří Staněk z Pohoří se postaral o organizaci hlavní 

jízdy, která vedla z Nového Města nad Metují do Pohoří, kde se kolona před obědem 

zastavila.  

Čekal zde na ni děkan Augustín Slaninka, který obešel všechny motocykly a jezdce a posvětil 

je, aby celý rok bezpečně dojížděli do cíle svých cest.  
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Letos se podařilo překonat dosavadní rekord 110 motorkářů, když se v Pohoří na parkovišti 

podařilo napočítat 178 motorek. Celá kolona, která měřila 4 kilometry, poté pokračovala 

v jízdě směrem na přehradu Les Království a odtud se vraceli zpět do Nového Města nad 

Metují.  

  UKLIĎME POHOŘÍ! 
 

V celé České republice se konala 6. dubna 

dobrovolnická akce „Ukliďme svět, ukliďme 

Česko“, jejíž cílem je uklidit černé skládky 

a nepořádek v naší přírodě i obcích.  

Celorepubliková akce připadla na sobotu, 

v Pohoří jsme však uklízeli den předem, v pátek 

5. dubna, protože se v naší obci do akce zapojil 

obecní úřad, mateřská škola a základní škola. 

Každá skupina měla pro úklid vymezenou 

určitou část obce a pan Kubíček všechny 

skupiny objížděl, pomáhal a odvážel sesbíraný 

odpad.  

A nebylo toho málo, náklad na fotce je pouze 

z okolí silnice na Bohuslavice. Děkujeme všem 

zúčastněným dobrovolníkům a doufejme, že 

každým rokem bude při této akci méně práce.  
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  JAK JE MOŽNÉ SE BRÁNIT SUCHU? 
 
Sucho hrozí všem. Loni bylo zjara vody víc. Až do začátku léta narostla spousta trávy a kdo 

má domácí zvířectvo, stihl nasušit seno. Krize s nedostatkem vody přišla až s létem. Další 

tráva už téměř nenarostla, otavy nebyly. Letos se od začátku roku zdálo, že sucho je 

mnohem větší než v loňském roce. Únor byl suchý. Na jaře se pukliny v půdě objevily 

i v trávnících, pokud jsme je často nezalévali. S pozdějším jarem naštěstí přišly deště, nikdo 

však nedokáže s jistotou předpovědět, jaké bude léto, natož jaké nás čekají další roky. Jestli 

budou suché, jako rok 2018, nemůžeme čekat, že nám vodu někdo zázračně zajistí. 

Nemůžeme čekat na to, co za nás vymyslí ministerstva, co zařídí vedení měst a obcí.  

Ministerstvo životního prostředí dnes řeší, jak vhodnými úpravami zlepšit problematiku 

retence vody v krajině. Už dnes se aplikují některé poznatky k tomu, aby byly postaveny 

v krajině nádrže, rybníky a poldry. Jen tento rok by na jejich stavbu měla jít víc než miliarda 

ze státního rozpočtu. Ovšem jde o velké projekty a jak víme ze zkušenosti, ne vždy se je 

podaří prosadit, viz. plán retenční nádrže Mělčany.  

My ale máme možnost něco udělat aspoň na svých pozemcích. Nám, obyčejným lidem, 

majitelům zahrádek, jde přece o to, abychom se měli dobře, aby nám tu něco rostlo, 

abychom se tu neumořili horkem a suchem. Co tedy můžeme udělat? Začít zadržovat vodu 

pro své rostliny a živočichy. Voda je vzácná a bude ještě vzácnější. Každou kapku bychom 

měli zadržet, a to nejen v plastových podzemních nádržích, abychom ji pak prohnali znovu 

záchodem, jak to chce ministerstvo, ale abychom každou volnou kapku zadrželi ve své půdě, 

nechali ji tam pracovat, využít ji rostlinami, protože každá závlaha, která jde do půdy, se 

stonásobně vrátí. Na našich pozemcích můžeme dešťovou vodu zadržet a nechat ji vsáknout 

do země, nebo ji využít pro rybníčky a nádržky, v nichž se bude dařit rostlinám a živočichům. 

Co k tomu potřebujeme? Především spoustu práce, snahy a víry, že to, co děláme, má smysl. 

Ten zbytek už je drobnost.  

Víte, že i pravidelné časté sekání trávníků zvyšuje sucho a teplotu na pozemku? Krátce 

sečený trávník ztrácí schopnost zadržovat vodu. Řídký porost nezadrží sluneční paprsky. 

Ty dopadají na půdu a vysušují ji a ohřívají. Voda po holé zemi snadno steče pryč a nevsákne 

se. Poraněné rostliny potřebují na zacelení ran více vody. Když ji nemají, mohou uschnout. 

Na kratičko udržovaný trávník nezadrží vodu z rosy. Na delších stéblech se vytvoří za 

příznivých podmínek rosa, která má možnost vsáknout do země nebo se odpařit a tím také 

ochladit ovzduší. Dobře si tedy rozmysleme, co na své zahradě chceme, jestli anglický 

trávník, který může v létě vypálit slunce, nebo jsme schopni vytvořit plochu podobnou louce 

či aspoň udržovat trávník s delší trávou. 

Český svaz ochránců přírody se dlouhodobě snaží vést majitele zahrad k péči o své 

pozemky takovým způsobem, který umožní, aby zahrady byly oázou přírody. Jedním 

z těchto principů je právě zamezit zbytečnému sekání trávníků. Tam, kde je sekání nezbytné, 
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činit v rozumných intervalech, tam, kde nezbytné není, ponechat alespoň malé kousky 

zahrady přírodě. Ideálně na těchto místech nesekat vůbec či jen jednou ročně. Čím víc 

takových ploch na zahradě bude, tím bude živější a lépe odolá suchu. A navíc se pak 

s podobnou zahradou můžete přihlásit do soutěže „Živá zahrada“ 

https://www.zivazahrada.cz/soutez/. V rámci obcí je třeba upravit počet sečí dle aktuálního 

stavu porostu, nikoli dle předem naplánovaného harmonogramu. 

Rybníčky a nádržky jsou další možností, jak pomoci zadržet vodu v krajině. Pokud se obáváte 

legislativy a divokého oběhávání koleček po vodoprávních úřadech, pak se můžete zase 

uklidnit a začít plánovat. Pokud budete stavět zahradní jezírko, poldr, vsak, jde o terénní 

úpravy, které nepotřebují ani stavební ohlášení. 

Důležité je, že jezírko nemá mít stálý přítok ani odtok, abyste nemuseli jednat s vodoprávním 

úřadem. Pokud budete přehrazovat stálou vodoteč nebo budete dělat nějaké větší jezírko, 

pak je celý proces samozřejmě náročnější. Je třeba povolení od všech úřadů, jako je 

vodoprávní úřad, EIA, stavební povolení apod. Bohužel, novela vodního zákona nepřinesla 

nic nového v této oblasti a MŽP dále projednává jednodušší vyřizování vodních staveb. 

Odborníci požadují, aby bylo možné budovat rybníky a další vodní plochy i většího rozsahu 

třeba pouze na ohlášení. 

Související paragrafy ze stavebního zákona 

 § 3 (1) Terénní úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně 
mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o 
hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, 
násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu. 

 § 80 3) Rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují 

a) terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají společnou 
hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady, 

d) terénní úpravy v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně 
nemění přirozená koryta vodních toků, 

e) úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody, provedené na pozemku rodinného domu 
nebo na pozemku stavby pro rodinnou rekreaci, které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci, 
neslouží ke skladování hořlavých látek nebo výbušnin, není v rozporu s územně plánovací dokumentací, a 
plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejich provedení bude nejméně 50 %  z celkové 
plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci. 

 §103, Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují 

1) b) terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 písm. a) nebo úpravy pozemků uvedené v § 80 odst. 3 písm. e) 

1) e) odst. 13) nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo 
pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla; 

Čerpáno z http://www.dumazahrada.cz/zahrada/zivot-na-zahrade a Ekolist.cz 

Kristina Balcarová 

http://www.dumazahrada.cz/zahrada/zivot-na-zahrade
https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/je-sucho.bojujte-proti-nemu-a-nesekejte-travniky
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  AKCE V LÉTĚ 2019 
 

datum název akce místo pořadatelé 

29.6. Benefiční koncert J. Svěceného (od 17.00) kostel Obec Pohoří 

29.6. Pouta / Pohořské hudební večery přírodní areál Obec Pohoří 

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

5.-7.7. Pohofest - sraz přátel vozů Škoda přírodní areál Ondřej Václavovič 

19.-21.7. AGRESSIVE MUSIC FEST - metalový festival přírodní areál Radek Vondřejc 

27.7. EsMusic / Pohořské hudební večery přírodní areál Obec Pohoří 

24.8. Cyklovýlet 60 km KČT Pohoří 

24.8. TROP / Pohořské hudební večery přírodní areál Obec Pohoří 

31.8. Dožínky Statek u 
Oubrechtů 

Jiří Oubrecht 

7.9. Turistický výlet 
Žďár nad Sázavou - Zelená hora 

10 km KČT Pohoří 

7.9. PAŽĎA CUP - tenisový turnaj ve čtyřhrách hřiště TJ Pohoří 

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

8.9. Fotbálek: svobodní vs. ženatí hřiště TJ Pohoří 

20.9. Folkový večer Statek u 
Oubrechtů 

Jiří Oubrecht 
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