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Vážení spoluobčané, 

k prioritám obce patří podpora spolkové činnosti a rozvoj společenského života v obci, podpora práce 
s mládeží i vyžití našich obyvatel ve volném čase. Zastupitelé obce schválili dne 25. února 2020 
neinvestiční dotace na podporu činnosti jednotlivých pohořských spolků.  

TJ Pohoří získala dotační prostředky na sportovní činnost, pořádání cvičení s dětmi, florbal pro mládež 
v tělocvičně nebo na sportovní a zábavné akce pro děti. Na práci s dětmi, požární sport a kulturní 
činnost směřovala také dotace pro místní Sbor dobrovolných hasičů. Podpořen byl také Klub přátel 
Pohoří, aby mohl pořádat například dětský karneval.  Základní organizace Českého zahrádkářského 
svazu získala prostředky na to, aby naši zahrádkáři mohli opět reprezentovat naši obec na výstavě 
Zahrada východních Čech v Častolovicích a pořádat exkurze či besedy. Myslivecký spolek obdržel 
dotaci na podporu myslivosti, léčení zvěře v honitbě, přikrmování a podporu početních stavů zvěře 
v honitbě. Podpořena byla také činnost Klubu českých turistů.  

Žádost o poskytnutí dotace předložil i spolek ZO Českého svazu včelařů z.s., který má sídlo v Českém 
Meziříčí, ale již v minulosti dotace čerpal a jsou v něm zapojeni naši občané. Proto bylo rozhodnuto 
tomuto spolku poskytnout finanční dar na péči o včelstva pro zajištění opylovací funkce v krajině. 

Velmi si vážíme našich seniorů, a proto jsme se rozhodli pokračovat v poskytování darů občanům 
obce při příležitosti jejich významných životních jubileí. Jedná se o dar poskytovaný formou poukázky 
v hodnotě 500 Kč na nákup zboží v místní prodejně. Občané dar obdrží při příležitosti dosažení 65, 70, 
75 a 80 let věku, od 80 let věku pak každoročně.  

Stejně tak chceme podpořit darem i nově narozené občánky. Ti, kteří se narodili v roce 2019 a mají 
trvalý pobyt v obci, získají dar ve výši 5000 Kč. Dar obdrží také rodiče žáků 5. ročníku naší základní 
školy při ukončení školní docházky. Půjde o celkovou výši 5000 Kč, tedy 1000 Kč za každý rok školní 
docházky. 

S blížícím se jarem, kdy se naše obec a krajina okolo opět zazelená, bychom chtěli přispět k tomu, aby 
životní prostředí v obci poskytovalo ještě příjemnější veřejný prostor pro všechny obyvatele. Proto 
zahájíme projekt výsadby zeleně v centru obce. Nová generace stromů a zeleně přispěje ke zlepšení 
vzhledu obce a jejího životního prostředí. 

Jak jsme měli možnost poznat i z historických materiálů, například starých pohlednic, již v minulosti 
byla zeleň důležitou součástí centra obce a velkou měrou se podílela na formování jeho podoby. 
V minulosti však byla některá výsadba nekoncepční, nebo je dnes již zastaralá. Proto je cílem nové 
výsadby stromů a další zeleně znovu zvýraznit charakter obce a jejího přírodního a historického rázu 
a vytvořit kvalitní veřejný prostor, který by se měl stát bezpečným a atraktivním místem pro vás pro 
všechny i pro budoucí generace obyvatel naší obce Pohoří.   

U základní školy navíc bude možné stromovou výsadbu doplnit o ptačí budky, krmítka, případně další 
prvky, a využít tak zeleň jako přirozený zdroj informací během pozorování při výuce. 

(pokračovaní na str. 2) 
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Projekt výsadby byl připraven ve spolupráci s odborníky a předcházel mu dendrologický 

průzkum, který byl proveden v loňském roce. Byli bychom rádi, kdybyste se spolu s námi 

zapojili do výsadby, která se uskuteční v sobotu 28. března. Čas a organizační pokyny budou 

ještě upřesněny, a to i na webových stránkách obce. 

S životním prostředím souvisí také přednáška Ing. Václava Jiráska, která se uskutečnila 

12. února v zasedací místnosti obecního úřadu a byla věnována změnám klimatu, vodě 

a aktivitám spojeným s přípravou výstavby poldru v Mělčanech, který by obce na dolním 

toku Dědiny chránil před povodněmi.  

O ochraně obce před povodněmi jednali i zastupitelé obce na veřejném zasedání dne 

25. února 2020 v souvislosti s probíhající realizací veřejné zakázky Královéhradeckého kraje - 

Územní studií „Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich 

vymezení v ÚPD kraje a obcí“. Studie směřuje k prověření, zda je vhodné realizovat přírodě 

blízká protipovodňová opatření ve vytipovaných lokalitách v povodí Dědiny. Ve spolupráci se 

zástupci dalších dotčených obcí je s navrhovanými opatřeními vyjadřován od samého začátku 

nesouhlas. V minulosti obec Pohoří několikrát postihly povodně. Při povodni, která zaplavila 

obec v červenci 1998, bylo zasaženo velké množství objektů. Povodeň před kulminací 

protrhla ochranné hráze kolem Pohoří, voda vnikla téměř do všech domů, poškodila 

interiéry, sklepy a garáže. Voda vesnicí proudila celý den, zmizela během noci 

na 25. července a zanechala za sebou dílo zkázy - bláto, znehodnocený majetek, uhynulé 

zvířectvo. Při této povodni byla dosažena prozatím nejvyšší hladina povodňové vlny. 

Zasažené obce včetně té naší přijali potřebná opatření s cílem co možná nejvíce snížit 

negativní důsledky povodní. Ohrožující potenciál povodní zde však stále existuje. Přírodě 

blízká protipovodňová opatření v povodí Dědiny se svou uvedenou předpokládanou 

hodnotou snížení stoleté vody v řádu několika procent je obtížné považovat 

za protipovodňové opatření. Zastupitelé obce se zásadně staví proti opatřením, která budou 

mít za následek snížení kapacity průtočnosti koryta, neboť to by mělo za následek navýšení 

běžného stavu hladiny i stavu při povodních, a tím pádem zhoršení povodňové situace 

z pohledu majitelů ohrožených pozemků a objektů i ostatních obyvatel obce. Klíčovým 

prvkem zlepšení ochrany před povodněmi v povodí Dědiny je záchytný poldr v Mělčanech 

s co možná největší možností transformace povodňové vlny. V současnosti je realizace 

v Mělčanech ve fázi administrace před stavebním povolením. Dědina představuje přímé 

ohrožení zdraví a majetku obyvatel obce Pohoří. Jedná se o tok, jehož rozvodnění přišlo 

v minulosti a je pravděpodobné, že se obci nevyhnou povodně ani v budoucnu. Pokud se tak 

stane, je nutné, aby na ni byli co nejlépe připraveni jak lidé, tak i naše 

krajina. 

              Helena Suchánková, starostka 
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  INFORMACE Z OÚ 

 

Vítání občánků 

Obec Pohoří zve nové občánky narozené v roce 2019 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 2020. 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 uvedením místa a času obřadu. 

Poplatky v roce 2020 

Místní poplatek za odpady a za psy můžete zaplatit v hotovosti v úředních hodinách na OÚ 

Pohoří nebo převodem na účet obce 124 102 594/0600, variabilní symbol je číslo popisné, do 

popisu platby uveďte typ poplatku: odpady, pes. Známku na popelnici si vyzvedněte na 

obecním úřadě. 

Výše poplatků zůstává stejná jako v předchozím roce: 

Poplatek za odpady na kalendářní rok 2020 je 400 Kč za osobu trvale hlášenou v obci Pohoří 

nebo za rekreační objekt. Splatnost je do 30.4.2020. 

Svozový den popelnic je každý sudý týden ve čtvrtek. 

Svozový den plastů ve žlutých pytlích je první pondělí v měsíci, s výjimkou července, kdy je 

z důvodu svátku posunut na úterý 7.7.2020. 

Poplatek za jednoho psa je 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele je 

poplatek 200 Kč. Splatnost je do 30.4.2020, v průběhu roku je vždy při přihlášení nového 

psa. Poplatek se platí za psy od stáří 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. 

Upozornění pro pejskaře 

Prosíme majitele psů, aby při procházkách obcí se svými mazlíčky dbali na udržování čistoty 

v obci a nenechávali psí exkrementy na chodnících. U některých odpadkových košů v obci se 

nachází zásobník na sáčky. Využívejte je, prosím. Jistě se shodneme, že se nejedná o nic 

příjemného, když na každých pár metrech chodníku nalézáme takovýto psí dáreček. 
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  VYUŽITÍ SBĚRNÉHO DVORA –  
      INVESTICE PRO OBEC V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH 
 

V loňském roce naše obec vybudovala a zprovoznila sběrný dvůr, který mohou využívat 

všichni obyvatelé Pohoří. Nyní se ukazuje, že nejen jeho využívání v současné době, ale 

především v budoucnu, bude s ohledem na chystané zákony o odpadovém hospodářství, kdy 

se chystají změny ve skládkování a úhrad za ně, pro obec zcela zásadní.  

Vybudování sběrného dvora bylo největším investičním projektem v loňském roce. Cílem 

bylo nejen poskytnout občanům další služby, ale také zefektivnit nakládání s odpady a třídění 

komunálního odpadu. S tím souviselo také zavedení měsíčního pytlového svozu odpadů, 

které se velmi osvědčilo. Z důvodu zefektivnění nakládání s odpady bude pořízen i další 

kontejner na bioodpad, který bude umístěn v části obce směrem na České Meziříčí. Dosud 

bylo možné využívat pouze jeden kontejner v centru obce. Kontejner na bioodpad na 

sběrném dvoře slouží pro ukládání větví. 

K tématu problematiky odpadového hospodářství je nutné dodat, že využití sběrného dvora 

se ukazuje do budoucna jako velmi důležité. V současné době je totiž téma odpadového 

hospodářství velmi aktuální. Vláda připravila návrhy tří zásadních nových zákonů 

odpadového hospodářství a tzv. změnového zákona, jejich stávající znění bude mít na obce 

významný dopad, v některých oblastech dokonce zásadní.  

Nová legislativa by v případě přijetí zákonů měla přinést větší rozpočtové důsledky pro 

samosprávy. Jak potvrzují informace od Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro 

obnovu venkova ČR, očekává se skokové zdražení poplatků, které obce platí za svoz 

komunálního odpadu. Dosud obce platily 500 Kč za tunu odpadu, v budoucnu by to mělo být 

až 1850 Kč. Obce spolu s poplatkem za uložení na skládku musí ještě uhradit také samotnou 

cenu skládky a rekultivační poplatek, což činí dalších 500–700 Kč za tunu. A to ještě v ceně 

není zahrnuta doprava. Obce, které však splní stanovené limity na vytřídění komunálního 

odpadu, budou zbytkový komunální odpad vyvážet s výraznou slevou. Již pro rok 2022 se 

však vyžaduje pro možnost získat třídící slevu až 60 procent vytříděného odpadu. Navíc ve 

hře je dokonce zákaz skládkování využitelných odpadů v roce 2030.  Na úlevy dosáhnou jen 

ty obce, které stanovené parametry splní.  

Pro mnohé obce to je nedosažitelná meta, naší obci však může výrazně pomoci existence 

našeho sběrného dvora. Díky němu můžeme i nadále snižovat množství svozového dopadu 

v popelnicích a nejen nyní, ale především v budoucnu, významně šetřit náklady, které za svoz 

odpadů obec musí hradit.  

Helena Suchánková, starostka obce 
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Svoz popelnic - každý sudý týden ve čtvrtek  

26x za rok 2020 

Svoz žlutých pytlů s plasty - první pondělí v měsíci 

12x za rok 
       

       

leden únor březen duben květen červen 

6. 3. 2. 2. 6. 4. 1. 

9. 6. 5. 16. 14. 11. 

23. 20. 19. 30. 28. 25. 
 

      

červenec srpen září říjen listopad prosinec 

7. úterý 3. 3. 1. 2. 7. 

9. 6. 7. 5. 15. 12. 10. 

23. 20. 17. 29. 26. 24. 
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SOUHRN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE POHOŘÍ V ROCE 2019 
   

  

veřejná 
síť 

sběrný 
dvůr  

TŘ
ÍD

ĚN
Ý 

O
D

P
A

D
 

sklo 5,49 t 1,18 t 4 982 Kč  

plasty 12,45 t 1,38 t 
90 471 Kč  

kompozitní obaly 0,16 t   

papír 3,19 t 1,64 t 19 435 Kč  

kov 0,67 t 0,81 t 1 251 Kč  

textil (svoz zdarma) 3,58 t 0,27 t  -   Kč  

jedlý olej 0,12 t   100 Kč  

nájem kontejnerů sklo 1x, 
plast 3x, papír 1x 

  
  

7 468 Kč  

sběr papíru ZŠ - výtěžek zůstává  
příjmem ZŠ 

1,36 t 
  

   -   Kč  

objemný odpad   16,34 t 31 757 Kč  

  stavební suť   6,00 t   3 557 Kč  

  bioodpad 79,53 t 57,66 t 108 731 Kč  

  

CELKEM tříděný 106,55 t 85,28 t 267 751 Kč  

komunální odpad směsný 141,50 t 1,14 t 291 144 Kč  

komunální odpad hřbitov, obec 4,92 t   8 771 Kč  

nebezpečný odpad 1,59 t      8 411 Kč  

NÁKLADY účtované sběrnou firmou CELKEM 254,56 t 86,42 t    576 077 Kč  

  

EKO-KOM odměna za zpětný  
odběr odpadů 

    97 275 Kč  

tržba za odevzdaný papír, kov     1 580 Kč  

od občanů vybráno - poplatky  
za odpady 

    269 037 Kč  

od občanů vybráno - poplatky 
sběrný dvůr 

    4 360 Kč  

odměny za sběr textilu     1 550 Kč  

odměny EKOLAMP - světelné 
zdroje 

    4 000 Kč  

UHRAZENO CELKEM     377 802 Kč  

     
Rozdíl mezi UHRAZENO a NÁKLADY hradí obec Pohoří   198 275 Kč  

     

Na Sběrném dvoře je realizován i zpětný odběr elektro spotřebičů.  

 

Velké spotřebiče 16   

Chlazení (chladničky, mrazáky atd.) 8   

Bojlery 3   

Televize a monitory 28   

Malé spotřebiče - volně 4   

Bagy s malými spotřebiči  10   
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  SPOLEČENSKÝ PLES KLUBU PŘÁTEL POHOŘÍ 
 

První únorový den jsme letos spojili s již 22. Společenským plesem Klubu přátel Pohoří. 

K tanci nám oblíbené hity hrála skupina Styl. Všichni hosté si mezi tancem mohli kupovat losy 

a vyhrát některé z mnoha cen v tombole, za které je na místě poděkovat všem našim 

sponzorům.  

 

Abychom si ples pořádně užili i my, pořadatelé, umístili jsme vstup, šatnu i tombolu do přísálí 

našeho pohostinství. Tímto krokem jsme také více zaplnili sál, a nebyla tak na první pohled 

vidět menší účast zapříčiněná začátkem jarních prázdnin. Budeme rádi, když počet tanečníků 

v příštích letech poroste. Děkujeme všem příchozím a věříme, že si ples užili stejně jako my.  

Za KPP Viktor Mervart 

  ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLKY 
 

Dovolte mi, abych Vás informovala o tom, co se děje 

v naší školce. Od prosince došlo k organizační změně 

v našem kolektivu. Novou vedoucí školní jídelny se 

po nástupu paní P. Kafkové na mateřskou dovolenou 

stala paní B. Syterová z Pohoří.  

Nový rok jsme přivítali tématem Tří králů. Během 

týdne jsme si různými způsoby prožili příběh od 

narození Ježíška po příchod Tří králů.  
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Protože nám zima letos moc nepřála, hráli jsme si na Ledové království ve školce. Děti se 
učily písničky, básničky, tanečky, vystřihovaly vločky z papíru a zkoušely si ledové pokusy, 
holčičky si přinesly šaty ze stejnojmenné pohádky a moc jsme si to všichni užili.  

Z důvodu bezpečnosti došlo koncem ledna k pokácení a průřezu stromů na školní zahradě. 
Do úklidu zahrady se zapojily i děti a pomohly panu Kubíčkovi sbírat větve. Těšíme se, že 
dojde k osázení nových stromů a keřů a rády se do této akce s dětmi zapojíme.  
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V únoru absolvovala v naší školce 3 týdenní pedagogickou praxi studentka Péťa z VOŠP 
a SPgŠ Litomyšl.  

 

Během tohoto měsíce se děti seznámily s povoláním švadleny, pekaře, zahradnice a kuchaře. 
V rámci povídání o těchto povoláních se děti podívaly do školní kuchyně, kde jim paní 
kuchařka ukázala potraviny a pomocníky k vaření. Při hře na zahradníka jsme si zasadili 
semínka z dýně, z modelíny si děti vymodelovaly housky, rohlíky a koláče jako pekaři.  

Opět nás navštívilo divadlo Jójo s pohádkou „Hrnečku, vař!“, při které se děti nasmály, získaly 
nová ponaučení a ochutnaly sladkou kaši. 

Zajímavým projektem byl „Barevný 
týden“, kdy každý den měl jinou 
barvu – letos černou, bílou, 
oranžovou, fialovou a růžovou. Děti 
chodily do školky oblečené v barvách 
daného dne nebo donesly barevný 
předmět. Do této akce se zapojily 
i naše paní kuchařky a vymyslely pro 
děti i jídlo v dané barvě, např. 
pomazánku z černé čočky, koprovou 
omáčku, fialovou krupicovou kaši, 
oranžovou pomazánku atd.  
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Velké poděkování patří organizátorům Masopustu. Díky všem zúčastněným získala naše 
školka nemalou finanční částku, kterou použijeme na hezký výlet nebo pomůcky pro děti. 
Poslední týden v únoru patřil karnevalu. Veselé dovádění jsme završili maškarním rejem. 
Děkujeme maminkám, že svým dětem připravily krásné masky. Karnevalové dopoledne bylo 
plné smíchu, radosti, tanečků a soutěží.  

 

V březnu nás čeká, pokud počasí dovolí, lyžařský kurz v Sedloňově, další návštěvy solné 
jeskyně a divadelní představení. 

Přejeme Vám krásné jaro! 

Za kolektiv MŠ Pohoří Marcela Michlová, DiS., ředitelka MŠ 
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  CO JE NOVÉHO U NÁS V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
 
Školní rok se přehoupl do II. pololetí, máme za sebou jarní prázdniny a před sebou ještě 
mnoho školní práce.  V uplynulých zimních měsících naši žáci prošli výcvikem bruslení 
na zimním stadionu v Opočně, tentokrát nám metodicky pomohl i trenér mladých 
opočenských hokejistů. 

 
 

Ve škole jsme uvítali herce hradeckého Divadélka pro školy s Pohádkou ze starého mlýna 
a moc jsme se pobavili. 
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Trochu poučení a dost zábavy přinesl výchovný koncert věnovaný Antonínu Dvořákovi 
s názvem „Toníkův hudební vláček“, který u nás proběhl 13. února. 

Ale největší radostí je pro nás otevření 
nových prostor pro školní družinu 
v původním bytě v přízemí školy. Byt byl 
uvolněn teprve v polovině prosince, ale 
od pondělí 17. 2. je již nová družina 
v provozu. Ráda bych poděkovala všem, 
kteří se na přeměně bytu na nové prostory 
podíleli a provedli všechny práce rychle a 
bez průtahů. Poděkování patří i zřizovateli 
školy v čele s paní starostkou za samotnou 
možnost tuto přestavbu provést. Nyní již jen 
„dolaďujeme“, co je potřeba doplnit, 
plánujeme a vybíráme vybavení.   

Až budeme hotovi, určitě pozveme veřejnost, abyste si mohli naši novou družinu 
prohlédnout. 

 
 

Děkuji na tomto místě také vám všem, kteří jste prošli s masopustním průvodem vesnicí 
a věnovali naší škole peněžní dar. Použijeme ho právě na vybavení nové družiny. 
  

Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ 
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  PŘEZIMOVÁNÍ V TĚLOCVIČNĚ 
 
Již několik let v zimě nezahálíme 
a využíváme místní tělocvičnu, abychom 
se udržovali v kondici. Ve středu 
v podvečer natáhneme síť a necháváme 
se vtáhnout do víru volejbalového 
zápolení. Jsme rádi, že se k nám 
v průběhu letošní zimní sezóny přidalo 
několik nových hráčů z řad mládeže 
a nemusíme se již strachovat, zda se 
sejdeme.  

Páteční odpoledne stále patří pohořským 
dětem. Od nového roku je novinkou cvičení malých dětí v předškolním věku s rodiči. 
Od 16 hodin si malí Pohořáci mohou procvičit například motoriku, ale musí být v doprovodu 
svých rodičů, kteří za ně mají zodpovědnost. Za zrealizování této novinky děkujeme Báře 
Nejmanové a Honzovi Čudovi, kteří vymýšlejí různé hry někdy až pro 14 dětí ve věkovém 
rozmezí od 1,5 roku do 5 let.  

 
 

V pět hodin je střídají pohořští školáci, kteří trénují skok přes kozu, šplh nebo se vyřádí 
na opičí dráze a u dalších her, které pro ně připravují Denisa a Míša. Často mají na starost 
více než 20 dětí. Starší školáci, zejména kluci, ale i pár děvčat, poté navazují hrou fotbálku 
a florbalu. V této době již taktovku přebírá trenérské duo Martin a Martin a do brány 
si kleknou Matouš a Viktor.  
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Ti se tak zahřívají na sedmou hodinu, kdy přicházejí do tělocvičny dorostenci, aby si zahráli 
florbal. Někteří z nich využívají času, kdy je tělocvična obsazena dětmi, k tréninku ve stolním 
tenise na stolech v přísálí tělocvičny. 

 
 

Předposlední den v roce se uskutečnil 6. ročník vánočního pingpongového turnaje, kterého 
se účastnilo 24 mužů, 7 žen a 7 dětí. Poháry za první 3 místa v mužské kategorii si rozdělili 
Milan Dušek, Josef Fiala ml. a Daniel Fiala. V ženské kategorii medaile vybojovaly Radka 
Dušková, Petra Šmákalová a Jana Šmákalová. První tři dětské ceny získali Jiří Valenta, 
Sebastian Hanuš a Bohuslav Sobotka. Velké poděkování patří tradičním sponzorům, díky 
kterým si cenu odnesl každý účastník turnaje. Těšíme se na Vaši účast v příštím ročníku. 

 
 

Letošní zima nám nedopřála sníh, za kterým jsme pouze mohli odjet na hory. I proto se již 
všichni těšíme, až vyběhneme na hřiště a na kurty a budeme moci sportovat na čerstvém 
vzduchu. 

Za TJ Pohoří Viktor Mervart a Pavel Žďárek 
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  ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ 
 
Jaro, léto, podzim, zima má svá pravidla i pro zahrádkáře. Pravda je, že se vzájemně 
překrývají, přesto platí, že na jaře se seje, sází, v létě sklízí, na podzim pečuje o půdu a v zimě 
půda odpočívá. Bohužel, to však pro tento rok i léta předchozí moc neplatí. Půda nepromrzá 
a není kryta ani sněhovou peřinou. Určité zlepšení poskytují pařeniště nebo skleníky. 

Co pro to lze v současné době udělat? Založit si mini skleník za oknem v kuchyni, i když je 
s tím spojeno riziko, že nebude kam přerostky sazeniček přesadit. Přesto se to vyplatí, ať 
je jaro příznivé či ne. Toto přirychlení lze provést u běžných druhů zeleniny, jako hlávkového 
salátu, rajčat, paprik, později okurek salátovek apod. Výsev je již možný. 

Vhodná doba je též na přesazování květin do větších květináčů s čerstvou zeminou. Za tuto 
včasnou péči se Vám odvděčí pěkným vzrůstem a květy. 

Pokud budete mít odvahu jít se podívat do sadu, nebo něco dokonce dělat, pak je možné 
zmladit keřové porosty, prosvětlit koruny ovocných stromů výřezem větví rostoucích do 
středu koruny, případně pokrácením letorostů na pět oček, a hlavně vymýtit plevelný porost.  

Závěrem lze konstatovat, že nás příroda sama navádí, co lze v této době na zahradě dělat, 
i když by byla užitečnější alespoň 10 cm vrstva bílého sněhu. To ale snad příští zimu. 

Do té doby přeji mnoha úspěchů a radostí z dobře vykonané práce nejen na zahradě. Ať Vám 
vše roste a kvete. 

To Vám přejí zahrádkáři z Pohoří. 

  MASOPUSTNÍ VESELÍ 
 
Po roční přestávce se letos 15. února uskutečnil v naší obci Masopustní průvod. 
Na slavnostním zahájení masopustu na dvoře za obecním úřadem se sešlo 18 dospělých 
a 7 dětských masek. Tuto veselou partičku doplňovalo 8 muzikantů z dechové skupiny 
Valanka.  

Řízení průvodu se zvonu ujali dva šašci v podání učitelek z naší mateřské a základní školy 
a pohořský místostarosta. Ten také obdržel z rukou paní starostky povolení k průvodu obcí, 
za což jí na oplátku předal masopustní výslužku a přizval ji do tanečního kola. Mezi maskami 
ani letos nechyběli vodník, klauni, kati a různé zvířectvo. Garantem slušného chování byla 
jeptiška. Medvědář celou cestu táhl plný žebřiňák, do kterého průvod shromažďoval veškeré 
dary, které hlídali dva medvědi. Do všech těchto masek se převtělili členové Klubu přátel 
Pohoří, TJ Pohoří, SDH Pohoří a také další občané. Po úvodním skotačení s paní starostkou se 
průvod vydal na cestu obcí. 

I letos s otevřenými vraty a plnými stoly čekalo na průvod mnoho pohořských spoluobčanů. 
Možná také proto trvalo projít celou ves více než 6 hodin. Naštěstí maškarám v první 
polovině dne na cestu svítilo sluníčko a nebyla jim taková zima.  
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Celý masopustní den byl zakončen na Statku u Oubrechtů, kde na masky čekalo zasloužené 
občerstvení a mohlo se oslavit, že letos se mezi mateřskou školu a základní školu v Pohoří 
rozdělí 12 tisíc korun.  

 

Pohořské masopustní veselí v tomto roce nezůstalo jen věcí naší obce, ale na slavnostním 
zahájení se objevilo i několik novinářů, kteří šířili své zážitky z naší obnovené tradice dále do 
světa. Proto doufáme, že v příštím roce, 6. února, se do průvodu připojí mnohem více 
maškar. 
                                                                                                      Za organizační výbor Viktor Mervart 

  POZVÁNKA NA VÝSTAVU  
 
Čas kvapí tak rychle, že se přiblížil termín konání třetí výstavy „TEN UMÍ TO, TA ZAS TOHLE!" 
Bude to počátek měsíce dubna tohoto roku. Přesný termín bude včas sdělen místním 
rozhlasem a plakáty. Všichni jste zváni k účasti.  

Za ZO ČZS Jaroslav Mervart     
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  OBRAZEM Z ADVENTNÍHO KONCERTU SOUBORU VLASTA 
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  SK POHOŘÍ TRIUMFOVALO NA PRESTIŽNÍM TURNAJI  
 
Humpolecký házenkářský oddíl uspořádal dne 29.2.2020 turnaj mužů v národní házené. Do 
sportovní haly TJ Jiskra Humpolec se sjelo 6 týmu ze všech koutů České republiky. Jedním 
z týmu, který zavítal do tohoto malebného městečka na Vysočině, byl tým SK Pohoří.  

Tento manšaft, který je tvořen většinou z bývalých prvoligových hráčů profičel turnajem jako 
uragán. Nic nenechal náhodě, jelikož přijel už den předem a dlouho do noci se věnoval 
taktické přípravě.  

Během pozápasového rozboru kapitán Jiří Oubrecht připustil, že se obával jediné věci, aby 
kultura pátečního večera nepřevážila sportovní výkony. To se naštěstí nestalo, protože SK 
Pohoří jednoznačně zvítězilo s 10 body a se skorém 55:30.  

Postupně porazili domácí TJ Jiskru Humpolec v poměru 13:8(7:4), TJ Spartak Modřany 
8:2(4:1), TJ Lázně Bělohrad 12:4(8:2), KNH Chomutov 10:9(5:5) a 1. NH Brno 12:7(5:1).  

Nejlepším brankařem turnaje byl vyhlášen Ing. Michal Kratochvíl (dlouholetý hráč SSK 
Vítkovice a několikanásobný reprezentant Moravy) a jako nejlepší střelec čerstvě 40letý Ing. 
Tomáš Ulrych (1.NH Brno), který vsítil 26 gólů.   

 

Na závěr je nutno poděkovat ještě všem hráčům, bez nichž by nebyl daný „DREAM TEAM“. 

Konkrétně pak v útoku jednomu z nejlepších sniperů všech dob, několikanásobnému 
reprezentantu Čech, Lukášovi Zimmermanovi (Sokol Tymákov), dobrému parťákovi Michalu 
Valíčkovi (Avie Čakovice) a zodpovědnému Martinu Černému (TJ Sokol Podlázky Dalovice). 

V obraně pak kapitánovi Jirkovi Oubrechtovi (Sokol Krčín), sběrači titulů a legendě žeravické 
házené Zdeňkovi Filípkovi (1.NH. Brno) a hlavně organizátorovi celé akce Jakubu Moravcovi 
(Sokol Tymákov). 

    Ing. Tomáš Ulrych  
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  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POHOŘÍ 

 
Letošní rok jsme započali Výroční valnou hromadou, 
která se konala 18. ledna. V rámci valné hromady 
proběhly volby členů výboru na další pětileté 
období.  

Mezi váženými hosty byla paní starostka obce 
Pohoří a delegát okresního sdružení hasičů, který 
nám předal čestné uznání za organizaci hry plamen. 

V novém roce i nadále probíhá v prostorách 
mateřské školy pravidelně každý čtvrtek odpoledne 
hasičský kroužek pro nejmenší děti. Kroužek 
pravidelně navštěvuje 11 dětí.  Do budoucna 
bychom rádi nabídli možnost hasičských aktivit 
i starším dětem. 

10. února orkán Sabine prověřil akceschopnost naší 
výjezdové jednotky. U rodiny Frančiakových silný 
vítr uvolnil ze střechy plechovou krytinu.  

Naše jednotka zajistila poškozené plechy, uvolněné 
části krytiny na střechu opět připevnila a obnaženou 
část střechy zakryla plachtou, aby do domu nepršelo 
a nedošlo k dalším škodám. Poděkování patří všem, 
kteří se zásahu zúčastnili.  

Výjezdová jednotka ukázala, že občané naší obce 
mají v nepříznivých situacích v SDH oporu. 

22. února 2020 jsme pořádali tradiční hasičský ples. 
V místním pohostinství se sešlo asi 60 návštěvníků, 
kteří si zatančili na písně kapely TROP, měli možnost 
koupit losy do tomboly a vyhrát netradiční ceny 
v zábavných soutěžích.  

Všem účastníkům plesu děkujeme, že nás svojí 
návštěvou podpořili a těšíme se v příštím roce na 
shledanou. 

V nejbližší době plánujeme uspořádat, jako každý 
rok, sběr železa. Letos se bude konat netradičně ve 
státní svátek na Velký pátek 10. dubna.  

Za SDH Pohoří Petra Vošlajerová 
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  JIŘIČKA OBECNÁ – PTÁK ROKU 2020 
 
Ptákem roku 2020 byla vyhlášena jiřička obecná. Těší nás, že se jiřičkám zalíbilo i v Pohoří. 
Tyto milé a užitečné ptáčky jste mohli vidět na dvoře obecního úřadu. Jejich hnízda jsou 
ukrytá pod střechou nad vstupy do garáží, kde naštěstí nijak nepřekáží a budovu nehyzdí. 
Doufáme, že se jiřičky u nás objeví i s letošním příchodem jara. 

Na webu Novinky.cz byl 18. 2. 2020 o jiřičkách zveřejněn tento článek: 

Český pták roku je záhadou i pro ornitology 

V loňském roce byla Českou společností ornitologickou (ČSO) vyhlášena ptákem roku hrdlička 
divoká. Tu v letošním roce vystřídala na pomyslném piedestalu jiřička obecná. Tyto dva zcela 
odlišné ptáky spojuje skutečnost, že je ohrožuje lidská činnost, kvůli níž jim ubývá životního 
prostoru. 

Udělením titulu jiřičce obecné chtějí ornitologové upozornit na ubývání vhodného životního 
prostředí vlivem stavebních úprav a zásahů do hnízdišť. Titul Pták roku přidělují obvykle 
druhům, které jsou veřejnosti dobře známé, v případě jiřičky jsou ale ornitologové se slovem 
„známá“ opatrní. 

„Jiřička je všeobecně považována za všudypřítomný druh, který zná každé malé dítě, ale ani 
my ornitologové nemůžeme s jistotou říci, že jiřičku dokonale známe. Přestože žije v blízkosti 
lidí, pojí se s ní některá tajemství a záhady, které se nedaří objasnit,“ říká ředitel České 
společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek. 

 

 
Hnízdo jiřiček je precizní stavba s hmotností okolo poloviny kilogramu, složená přibližně z 
tisícovky slisovaných a slinami pospojovaných kousků bláta. 
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Bez návratu, bez informací 

Jiřička je tažný druh zimující v Africe. Kde přesně, známo není. „Víme, že jiřička při cestě do 
zimovišť překonává Saharu, ale kam až doletí, je záhadou, kterou řeší odborníci napříč celým 
kontinentem. Navzdory desítkám tisíc kroužků umístěných na opeřené nohy jiřiček se nám 
dosud ani jeden nevrátil ze zemí jižně od Sahary,“ vysvětluje Lukáš Viktora, odborník ČSO na 
ochranu ptáků v zástavbě. 

Díky kroužkování ale ornitologové vědí, že se jiřičky věrně vracejí tam, kde hnízdí. „Na 
hnízdiště jiřičky přilétají na přelomu dubna a května, s prvními z nich se můžeme setkat kolem 
svátku svatého Jiří 24. dubna. Buď využívají staré hnízdo, anebo, pokud nemohou, staví nové 
z bláta a slin. Umisťují ho vždy na vnější zdi budov, nejčastěji pod římsy a do zapuštěných 
lodžií,“ říká Viktora. 

Jiřičky žijí v souladu s člověkem po tisíciletí a dlouhou dobu se jednalo o vztah harmonický, 
trhliny začal získávat až v poslední době. A to veliké. Velkoplošné hospodaření narušilo 
pestrost krajiny a jde ruku v ruce s masivním používáním chemikálií, čímž dochází k ubývání 
hmyzu. 

Lidé navíc začínají jiřičkám hnízda často shazovat, protože je obtěžuje trus pod nimi. Stačilo 
by přitom pod hnízdo dát podložku, která by jej zachytila. 

Překážky mohou být smrtící pastí 

„Pokud se někde rozhodnou postavit hnízda, jde o volbu na celý život. Celé generace jiřiček 
obývají tentýž objekt po desítky let. Často obsadí ještě hrubou stavbu před dokončením a pak 
se každý rok na osvědčené hnízdiště vracejí, přičemž okolní zástavbu nechávají bez 
povšimnutí,“ říká Viktora s tím, že neuvážené stavební úpravy a mechanické zábrany mohou 
být pro jiřičky i smrtící pastí. 

Pokud lidé používají síťovinu jako ochranu proti holubům, stačí použít tu s většími oky, 
kterými holuby neprolezou, ale jiřičky ano. Mechanické zábrany jako igelitové tašky, lesklé CD 
disky jsou pro jiřičky nebezpečné. Volně vlající síťovina či bodce je pak přímo ohrožují na 
životě. Lidé tak podle Viktory přicházejí o pomocníky, kteří je dlouhodobě zbavují komárů, 
mšic, muchniček a dalšího hmyzu. 
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  AKCE V ROCE 2020 
 

 
datum název akce místo pořadatelé 

27.3. Divadlo: Sborovna pohostinství Obec Pohoří 

28.3. Folkový večer Statek u Oubrechtů Jaromír Hušek 

4.4. Cestovatelská beseda Jiřího Máry (od 18:00) pohostinství Obec Pohoří 

?.?. (so) Ten umí to - tas zase tohle (výstava výrobků) pohostinství Zahrádkáři  
+ Obec Pohoří 

10.4. Sběr železa obec SDH Pohoří 

18.4. Turistický výlet: Neratov - Anenský vrch - 
Neratov 

15 km KČT Pohoří 

18.4. Posvěcení motorek a jezdců (po 11:00)  náves MKM 97 

24.-25.4. Písničkáři ve Stodole Statek u Oubrechtů Jaromír Hušek 

30.4. Pálení čarodějnic PKS spolky + Obec 
Pohoří 

1.5. Stavění májky Statek u Oubrechtů Jiří Oubrecht 

2.5. Pohořský střevíček tělocvična ZŠ + TJ + Obec 
Pohoří 

2.5. Strašidelný rej hřiště TJ Pohoří 

16.5. Turistický výlet (Polsko):  
Arboretum Wojslawice - Pevnost Srebrna Góra 

10 km KČT Pohoří 

22.5. Folkový večer Statek u Oubrechtů Jaromír Hušek 

30.5. Pohádková náves obec spolky + Obec 
Pohoří 

30.5.  TROP / Pohořské hudební večery (od 19:00) PKS Obec Pohoří 

13.6. Smíšený pětiboj hřiště TJ Pohoří 

13.6. Turistický výlet: Pastviny - Zemská brána - 
Pastviny 

17 km KČT Pohoří 

13.6. SKELET / Pohořské hudební večery PKS Obec Pohoří 

19.6. Hudební zábava ve Stodole Statek u Oubrechtů Jiří Oubrecht 

26.-27.6. Folkáč ve Stodole Statek u Oubrechtů Jaromír Hušek 

27.6. ESMUSIC / Pohořské hudební večery (od 19:00) PKS Obec Pohoří 

27.6. Letní kino (od 22.00) PKS Obec Pohoří 

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