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Vážení spoluobčané, 

dovolte mi přivítat Vás na stránkách třetího vydání Listů obce Pohoří v tomto 

roce. Doufám, že jste si všichni letní měsíce a prázdniny užili v příjemném duchu 

a pohodě a odpočali si nejen do další práce a nového školního roku.  

Na začátku září jsme v pohořské základní škole přivítali šest nových prvňáčků. 

Chtěla bych jim i touto cestou popřát hodně štěstí a úspěchů v průběhu celé 

jejich školní docházky  a  jejich  rodičům  hodně  obětavosti a trpělivosti při 

plnění rodičovských povinností, které se školní docházkou souvisí, ale především 

hodně radosti z jejich potomků.  

Pro vedení obce je podpora základní školy, stejně tak jako mateřské školy, 

jednou z priorit. Chceme se více zaměřit na to, co naše škola potřebuje, aby byla 

schopná poskytovat pohořským dětem i nadále kvalitní vzdělání a rodinnou 

a příjemnou atmosféru, na kterou budou moci vzpomínat, stejně tak jako 

mnoho z nás. Dobře fungující škola je důležitá i pro další rozvoj naší obce.  

V červnu jsme na slavnostním vítání nově narozených občánků přivítali mezi 

občany obce Pohoří jedenáct nově narozených dětí. Těší nás, že mladé rodiny 

v Pohoří zůstávají a mají zájem se zde usadit. Proto je nejen nyní, ale i do 

budoucna podpora potřeb naší základní školy, kterou budou nynější nově 

narození občánci v budoucnu navštěvovat, velmi důležitá.  

Začátkem září, v úterý 3. 9., jsme zahájili provoz sběrného dvora, který je 

největším investičním projektem Obce Pohoří v tomto roce. Pro naši obec se 

jedná o významnou akci, která je primárně službou občanům, ale zároveň 

pomůže šetřit životní prostředí.  

Předpokládáme, že díky sběrnému dvoru dojde k zefektivnění sběru odpadů 

v obci a k lepšímu třídění komunálních odpadů.  

 (pokračovaní na str. 2) 
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Chtěli bychom se touto cestou omluvit občanům obce, které postihl výpadek veřejného 

osvětlení v části obce směrem na Bohuslavice. Oprava si vyžádala více času, protože pro 

nalezení závady bylo nutné použít speciální měřicí zařízení. Děkujeme všem občanům 

za trpělivost při řešení tohoto problému. Kabely veřejného osvětlení jsou již staré a závady se 

mohou občas vyskytovat. Letos se nám podařilo dokončit výměnu části sloupů osvětlení a 

v pokračování rekonstrukce sítě veřejného osvětlení chceme nadále pokračovat. Po nalezení 

místa závady na napájecím kabelu se díky obětavosti a pracovnímu nasazení některých 

našich spoluobčanů podařilo tento kabel v délce 27 m rychle vyměnit.  

Aktivit, které v obci v poslední době takto 

proběhly díky obětavému pracovnímu nasazení 

některých z Vás, je ale mnohem více. Například 

dvě brigády na místním hřbitově, kdy 

se podařilo hřbitov uklidit a postarat 

se o zeleň, která se tam nachází. Brigádnicky se 

pracovalo také na oplocení části areálu 

sběrného dvora, na instalaci vlajkových stožárů 

a na budově místního obchodu. Veškeré tyto 

aktivity svědčí o tom, že s pomocí rozvíjet naši 

obec, aby byla i nadále příjemným 

a pohodovým místem k životu pro všechny obyvatele, to řada z Vás myslí opravdu vážně a za 

to Vám patří velké poděkování.  

Naše obec žila během léta také kulturním životem. Jednou z nejvýznamnějších kulturních 

akcí byl koncert předního českého houslisty pana Jaroslava Svěceného a varhanice paní 

Michaely Káčerkové, který se konal v kostele sv. Jana Křtitele 29. června. Obec Pohoří jej 

uspořádala spolu s Římskokatolickou farností, děkanstvím Dobruška k příležitosti dokončení 

oprav podlahy kostela. Během koncertu si přítomní mohli vychutnat krásné melodie houslí, 

varhan a cembala. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich příspěvek na další opravy kostela, 

který darovali formou dobrovolného vstupného.  

V areálu přírodního kulturního střediska se konaly Pohořské hudební večery, které pořádala 

Obec Pohoří ve spolupráci s kulturní komisí. Každý, kdo měl čas a chuť přijít, si zde mohl najít 

svůj hudební žánr.  

Vážení spoluobčané, ve vedení obce pracujeme intenzívně na tom, co jsme si předsevzali, že 

budeme obci rozvíjet a pokusíme se pro Vás další rozvoj naší obce zlepšit. Vážíme si toho, 

že řada z Vás má o dění v obci zájem, má zájem se tohoto dění aktivně účastnit nebo je 

dokonce ochotna ve volném čase pomáhat tam, kde to je právě zapotřebí. To je velkou 

motivací v další naší práci pro obec Pohoří.  

Helena Suchánková, starostka obce Pohoří 
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  NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V POHOŘÍ 
 

V úterý 3. září 2019 byl v naší obci zahájen provoz nového sběrného dvora. Jedná se 

o největší investiční projekt Obce Pohoří v tomto roce. Na realizaci tohoto projektu bylo 

vydáno Ministerstvem životního prostředí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu 

11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020.  

Pro naši obec se jedná o významnou akci, která je primárně službou občanům, ale zároveň 

pomůže šetřit životní prostředí. Předpokládáme, že díky sběrnému dvoru dojde 

k zefektivnění sběru odpadů v obci a k lepšímu třídění komunálních odpadů.  

 

Sběrný dvůr se nachází na pozemku za budovou Obecního úřadu Pohoří čp. 117. Slouží všem 

občanům, kteří mají v Pohoří hlášený trvalý pobyt. Je sem možné dovézt prakticky jakýkoliv 

odpad vznikající v domácnosti. Shromažďují se zde tyto tříděné odpady: plasty, papír, sklo, 

kovy, textilní materiál, nebezpečné odpady a objemný odpad.  

Obec Pohoří umožňuje občanům odkládat do sběrného dvora i omezené množství 

stavebního odpadu (stavební suti). Sběrný dvůr je zároveň místem zpětného odběru 

elektrických a elektronických zařízení a baterií. Při předávání odpadů do sběrného dvora 

bude postupováno podle provozního řádu sběrného dvora, zároveň je nutné postupovat 

podle pokynů obsluhy sběrného dvora. 

Občané obce mohou využívat služby sběrného dvora bezplatně. Poplatek bude vybírán 

pouze za odevzdání stavebního odpadu (suti) a pneumatik. Stavební odpad je možné 

odevzdat pouze v omezeném množství, a to cca 0,5 m3 stavebního odpadu na jednu 

domácnost (číslo popisné) na období jednoho kalendářního roku. Za odevzdání suti bude 

vybírán poplatek ve výši 300,- Kč za 0,5 m3. Za odevzdání pneumatiky od osobního 

automobilu bez disku bude vybírán poplatek ve výši 40,- Kč za 1 kus.  

V souvislosti se zahájením provozu sběrného dvora bude docházet ke změnám ve stávajícím 

systému nakládání s odpady v naší obci. Prosíme občany, aby věnovali těmto změnám 

pozornost a o spolupráci při třídění odpadů. Správným tříděním odpadů může každý z nás 
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přispívat ke zlepšování životního prostředí a ke snižování objemu komunálního odpadu 

jednotlivých domácností i celé naší obce.  

Provozní doba zařízení: 

 Letní období: duben až říjen Zimní období: listopad až březen 

Úterý 14,00 - 16,00 15,00 - 16,00 

Sobota 9,00 - 11,00 9,00 - 10,00 

 

 

V říjnu 2019 bude v obci zahájen systém pytlového svozu tříděného odpadu - plastů, 

a to metodou „dům od domu“. Žluté pytle na plasty budou poskytovány občanům zdarma. 

Je uvažováno o počtu cca 2 ks pytlů na jeden měsíc pro jednu domácnost - číslo popisné. 

Svoz se uskuteční vždy první pondělí v měsíci. I nadále budou v obci k dispozici žluté 

kontejnery na plasty.  

Kontejner na bioodpad bude nadále umístěn v centru obce a bude možné jej využívat 

stávajícím způsobem. Kontejner na bioodpad ve sběrném dvoře bude sloužit pouze pro 

ukládání větví. 

Textil (oděvy), který bude odevzdáván do kontejneru ve sběrném dvoře, musí být zabalen 

v pytlích. Stejným způsobem musí být odevzdáván i textil do kontejnerů na veřejně 

přístupném místě v centru obce. 

Aktuální informace a další podrobnosti o provozu sběrného dvora budou zveřejňovány 

na internetových stránkách obce. 

Helena Suchánková, starostka obce Pohoří 
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  BENEFIČNÍ KONCERT NA OPRAVU KOSTELA V POHOŘÍ 
 

V sobotu 29. června 2019 od 17:00 vystoupil v kostele sv. Jana Křtitele v Pohoří v rámci 

benefičního koncertu špičkový houslista pan Jaroslav Svěcený, kterého doprovázela na malé 

cembalo Michaela Káčerková. Opravený kostel byl zcela zaplněn. Oba umělci hráli více než 

hodinu barokní skladby od Händela, Telemanna, Vivaldiho nebo Corelliho. Pan Svěcený 

prokládal skladby krátkým mluveným slovem. Jsme rádi, že jsme dostali pozitivní zpětnou 

vazbu jak na provedené opravy uvnitř kostela, tak i na nevšední kulturní zážitek, nebo také 

na poutní koláče, které se rozdávaly po koncertu při východu z kostela. Vám všem patří velké 

poděkování za dobrovolné vstupné ve výši 13.822 Kč. Tato částka byla vložena na bankovní 

účet kostela v Pohoří, který vede farní úřad v Opočně u České Spořitelny. 

Jan Jurásek, kronikář obce Pohoří 
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  KOUZELNICE S KVĚTINAMI 
 
Řeč bude o mladé dívce, Sabině Cibríkové, která žije 

s rodinou v naší obci. Jmenovaná byla v tomto roce 

velice úspěšná jak v zemské, tak celostátní floristické 

soutěži. Úkolem pro soutěžící bylo vytvořit kulatou, 

vázanou kytici a vypichovanou misku. V obou případech 

se Sabina umístila na velice krásném třetím místě. 

To byl hlavní podnět pro setkání s tak úspěšnou mladou 

aranžérkou, které se konalo na OÚ Pohoří za účasti 

starostky obce a výboru ZO ČZS Pohoří.  

Beseda probíhala za všeobecného porozumění a 

skončila možností další spolupráce s obcí a základní 

organizací ČZS, zejména při účasti na různých akcích 

v obci a mimo jiné i na výstavě Zahrada Východních 

Čech, která se uskuteční ve dnech 3. až 6. října 2019   

v Častolovicích. 

K další činnosti mladé „kouzelnici“ s květinami, přejeme mnoho úspěchů. 

Za ZO ČZS Jaroslav Mervart 
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  ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLKY 
 
Prázdniny jsou za námi a kalendář se překlopil do měsíce září. Během prázdnin se ale ve 

školce pilně pracovalo. Díky OÚ Pohoří došlo k výměně plynového kotle, protože ten původní 

byl poruchový a určitě dojde i k finančním úsporám. Výměnu kotle provedla firma TO-PI-TO. 

Pan Bednář zajistil vymalování školní jídelny pro ZŠ a kancelář ředitelky. Díky školní 

asistentce Elišce Chmelíkové máme i nově natřený plot na školní zahradě. Touto cestou 

děkujeme panu Hrachovinovi za to, že pro děti vyrobil na školní zahradu stoleček a několik 

sedátek z pařezů.  

 

Na konci srpna došlo k výměně několika nástěnek a nábytku v herně.  
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Tato změna se nám i dětem velice líbí. 

Nezapomněli jsme se ani rozloučit s 

předškoláky, kteří se stali školáky.  

V novém školním roce na nás čeká další 

plavecký kurz v Novém Městě nad Metují, 

nově návštěvy solné jeskyně, divadelní 

představení, pokračování hasičského 

kroužku a spoustu dalších zajímavých akcí.  

O všem, co se děje, Vás budeme informovat 

v dalších vydáních.  

Za kolektiv MŠ Pohoří přeji úspěšný školní 

rok 2019/20. 

Marcela Michlová, DiS., ředitelka MŠ Pohoří 

 

 
  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POHOŘÍ 
 
Po jarním shonu, kdy jsme se účastnili okrskové prověrky techniky 

a úspěšně pořádali hru Plamen, nastal zasloužený letní odpočinek, 

při kterém jsme čerpali nové síly na podzimní akce. 

Od září opět organizujeme kroužek pro nejmenší děti, který by měl 

začít probíhat od čtvrtka 26. září 2019 ve spolupráci s Mateřskou školou Pohoří. 
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Dále připravujeme pro občany obce Pohoří tradiční výlet a ve spolupráci s obcí bychom rádi 

uskutečnili již 3. ročník pohořské drakiády. Termíny těchto akcí budou zveřejněny na 

nástěnkách obce a hasičů a zároveň Vás o nich jistě bude informovat i místní rozhlas. 

Za SDH Pohoří Petra Vošlajerová 
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  RODÁCI SLAVÍ 70 
 

Parta spolužáků základní školy v Pohoří oslavila sedmdesáté narozeniny. V říjnu loňského 

roku Ladislav Pavlík a v první polovině roku 2019 postupně Jiří Bašek, Jiří Effenberk, Libor 

Stodůlka a Josef Bareš. Nutno ale vzpomenout, že mají ještě spolužačku Zdenu Šnajdrovou a 

spolužáka Jaroslava Grima, který bohužel již před patnácti lety zemřel. 

 

Po ukončení školní docházky se rozešli na různá studia, založili rodiny a žili si svým životem. 

Jak ale léta přibývala, chlapci se opět sblížili a již mnoho let se setkávají při různých 

příležitostech nebo i jen tak. A vždy na rodné půdě. Je s podivem, jak je to táhne k sobě 

a do rodné vísky.  

Tak pánové, ať Vám zdraví slouží ještě mnoho let. 

Libor Stodůlka 

  LÉTO SE SPORTEM 
 

Jako obvykle za tropických teplot se 15. června uskutečnil Pohořský smíšený pětiboj.  

Akce, které se zúčastnilo 9 smíšených dvojic, se skládá z tenisu, volejbalu, stolního tenisu, 

hodu na koš a střelby ze vzduchovky. Letošní čtvrtý ročník ovládl Pavel Žďárek ml. s Anetou 

Haklovou.  

Za nimi se na druhém místě umístili David Kopecký a Andrea Kopecká, kterou ze zdravotních 

důvodů při volejbalu zastoupila Kamila Effenberková. Cenu za bronzovou pozici si odnesli 

Martin a Denisa Růžičkovi. 
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25. srpna se členové TJ Pohoří účastnili Běhu Teplickými skalami – Primátor Cup na trati 

dlouhé 11km, kde Veronika Stodůlková vyhrála 1. místo v kategorii juniorek v čase 55:48:07, 

čímž navázala na loňský úspěch, kdy vyhrála v juniorské kategorii v dubnu 2018 na Jarním 

půlmaratónu Studánka. Naši členové se od loňského roku účastní běžeckých závodů v našem 

kraji. Můžeme si jen přát, ať jim radost z doběhnutí do cíle vydrží co nejdéle. 
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S pohořským posvícením je již mnoho let neodmyslitelně spjatý tenisový turnaj ve čtyřhrách. 

Letos se však Pažďa Cup neuskutečnil v sobotu, ale kvůli nepřízni počasí byl přesunut na 

neděli 8. září. 10 dvojic celý den bojovalo o mnoho krásných cen. Nejhodnotnější cenu za 

vítězství si po napínavém finálovém zápase odnesli Josef Fiala ml. a Petr Kubíček ml. 

Pomyslnou stříbrnou medaili získal Pavel Žďárek st. s letošním debutantem Petrem Přibylem. 

V bitvě o třetí příčku uspěli Daniel Fiala a Jan Čuda. Děkujeme počasí, že se umoudřilo, 

a zejména Pavlu Žďárkovi st. za skvělou organizaci turnaje.  

 

Nabité nedělní posvícenské odpoledne letos patřilo i po několika letech obnovené sportovní 

tradici. V zápase malého fotbalu proti sobě nastoupili tým Svobodní a tým Ženatí. Utkání 

hrané na dva poločasy po 30 minutách řídil rozhodčí Jiří Oubrecht. Zkušenější tým ženatých 

na hrací plochu přivedl jako kapitán Martin Kubíček a výrazně mladší tým svobodných Viktor 

Mervart, který se blýskl 3 góly a stal se nejlepším střelcem zápasu. V zakončení mu v druhém 

mužstvu důstojně konkuroval Pavel Bednář.  
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Po závěrečném hvizdu se radovali Svobodní po vítězství 6:4. Jelikož se na toto fotbalové 

utkání, dalo by se říci i exhibici, přišlo podívat mnoho diváků, rozhodčí určil, že se rozhodne 

až v penaltovém rozstřelu. Po pěti střelách na každé straně opět dominanci potvrdili 

Svobodní. Za odvedenou práci, kterou většina z hráčů rozdýchávala celý zbytek dne, byly jako 

odměna připraveny posvícenské koláčky. 

Viktor Mervart a Kateřina Stodůlková 

  FARNÍ CHARITA DOBRUŠKA - SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 
 

Již osmým rokem v Dobrušce a jejím blízkém okolí pomáháme lidem, kteří 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení 

potřebují pomoc jiné osoby. Poskytujeme terénní sociální službu osobní 

asistence v domácnostech uživatelů, tedy v prostředí, které důvěrně znají. 

Mají jistotu známého místa, ke kterému je poutají vzpomínky a osobní věci. 

Služba pomáhá nejen uživateli, ale i pečujícím osobám z kruhu rodiny.  

Díky pomoci někoho dalšího nejsou v tíživé situaci sami. Nejen starší osoby, ale i mladší lidé 

se cítí osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou doma sami, bez pomoci, často upoutáni na 

lůžko. Osobní asistentka se stává nejen dobrým pomocníkem, ale také společníkem, 

zpovědníkem, a rovněž přítelem. 

 

Zajišťujeme tyto základní činnosti: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při podávání 

jídla a pití, při oblékání a svlékání, při samostatném pohybu, při přesunu na lůžko 

nebo vozík apod.) 

 pomoc při osobní hygieně (např. mytí rukou, pomoc při použití WC) 

 pomoc při zajištění stravy (např. pomoc při přípravě jídla nebo pití) 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. pomoc s údržbou domácnosti 

a osobních věcí, při nákupu) 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. luštění křížovek, předčítání, hraní 

společenských her atd.) 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení k lékaři, na 

zájmové a volnočasové aktivity) 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

(např. jednání na úřadech) 

Více informací o osobní asistenci a zavedení služby se dozvíte na našich webových stránkách 

www.dobruska.charita.cz nebo na telefonním čísle +420 777 877 475.  

Bc. Teresa Jiroušková, sociální pracovnice  
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  MOŽNOSTI INZERCE V POHOŘSKÝCH LISTECH 
 

 Redakce Listů obce Pohoří nabízí zájemcům možnost inzerovat na stránkách   

 místního  zpravodaje. Listy vycházejí čtvrtletně v březnu, červnu, září a prosinci.  

 Důležité informace: 

 Uzávěrka je 9. dne v daném měsíci (9. března, 9. června, 9. září, 9. prosince) a v polovině  

 měsíce zpravodaj vychází.  

 Plošná inzerce by měla být ve formátu PDF nebo JPG, řádková inzerce ve formátu DOC,  

 DOCX, TXT. Prosíme zaslat na e-mail: balcarova@obecpohori.cz  

 Inzerce je možná na ¼ strany A4 za 500 Kč na vydání. Do e-mailu je nutné připojit své  

 fakturační údaje. 

 

 

  AKCE NA PODZIM 2019 
 

datum název akce místo pořadatelé 

5.10. Svododa nad Úpou - Rýchory - Žacléř 12 km KČT Pohoří 

5.10. Písničkáři ve Stodole statek u 
Oubrechtů 

Jiří Oubrecht 

11.10. Divadlo: Létající snoubenky (od 19:30) pohostinství Obec Pohoří 

11.10. Folkový večer statek u 
Oubrechtů 

Jiří Oubrecht 

15.11. Folkový večer statek u 
Oubrechtů 

Jiří Oubrecht 

16.11. Poslední puchýř - Olomouc ? Km KČT Pohoří 

29.11. Adventní zpívání před kostelem, rozsvěcení 
vánočního stromu 

náves ZŠ, MŠ, Obec 
Pohoří 

7.12. Brno - Adventní trhy 10 km KČT Pohoří 

14.12. Folková vánoční besídka statek u 
Oubrechtů 

Jiří Oubrecht 

 

 
 
Listy obce Pohoří vydává Obecní úřad Pohoří, Pohoří 117, 518 01 Dobruška, 
tel.: 494 623 346 | e–mail: urad@obecpohori.cz | web: www.obecpohori.cz  
Facebook stránka obce Pohoří: www.facebook.com/pohori  
Vychází nákladem 280 ks. Veškerá práva vyhrazena.  
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