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Vážení spoluobčané, 

všichni máme za sebou období nouzového stavu a různých omezení souvisejících s bojem 
proti koronaviru. Něco takového jsme zažili poprvé a připraven na to asi nebyl nikdo z nás.  

Také naše obec musela přizpůsobit svůj život, reagovat na mimořádná opatření vydávaná 
Ministerstvem zdravotnictví, na usnesení vlády České republiky a přijímat různá řešení pro 
zajištění bezpečného chodu obce a obecního úřadu. 

Na rozdíl od některých úřadů, které zůstaly uzavřené, jsme přijali taková opatření, aby pro 
Vás obecní úřad nadále fungoval a mohli jsme řešit Vaše požadavky a potřeby, přestože 
osobní kontakt musel být omezen. 

Poté, co byl vydán zákaz pobytu a pohybu mimo bydliště bez ochranných prostředků 
dýchacích cest, obdržela naše obec darem 100 ks šitých textilních roušek od Svazu Vietnamců 
v České republice, Hradec Králové a dalších 100 ks roušek daroval obci místní občan pan 
Pavel Šponar. Dárcům, kteří mysleli na obyvatele Pohoří, patří naše poděkování.  

Zajistili jsme roušky pro občany starší 70 let, kterým byly rozvezeny ve středu 25. března. 
Další obyvatelé si mohli v případě zájmu roušky vyzvednout zdarma na obecním úřadě. 
Seniorům a občanům s oslabenou imunitou jsme nabídli pomoc se zajištěním základních 
potřeb, jako byl nákup základních potravin, vyzvednutí a dovoz léků z lékáren. Rada obce také 
rozhodla o zajištění dezinfekčního prostředku Anti-COVID, který jsme zdarma distribuovali 
občanům starším 70 let. Dezinfekce byla nabídnuta i dalším občanům, kteří o ni požádali, a to 
opět zdarma na obecním úřadě.  

Rada obce v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a po dohodě s 
ředitelkou Mateřské školy Pohoří paní Marcelou Michlovou rozhodla o uzavření naší školky 
od 16. března až do odvolání. Školka znovu přivítala děti až v pondělí 18. května 2020. 
Uzavřena byla i naše škola. Obě zařízení nyní musí být vybaveny dostatečným množstvím 
dezinfekce, rouškami a musí zde být dodržovány příslušné metodické pokyny.  

Omezení měla dopad i na odpadové hospodářství. Sběrný dvůr byl uzavřen a pytlový svoz 
plastů se nám podařilo vyřešit umístěním sběrného kontejneru na parkoviště v centru obce. 
Od druhé poloviny května se však již vše vrátilo k normálnímu režimu.  

(pokračovaní na str. 2) 
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Pevně věřím, že všechna tato omezení, která jsme museli přijímat, chápete. Děkuji Vám, 
že jste je respektovali, stejně tak jako veškerá nařízení, a vše v naší obci tak proběhlo hladce. 
Děkuji také všem, kteří nám i přes veškerá omezení pomáhali, když to bylo potřeba.  

 

Po krátké rekapitulaci se rozlučme tím nejpříjemnějším. S ohledem na pozastavení 
kulturního a společenského života se největší událostí stala výsadba stromů v centru Pohoří. 
V sobotu 28. března jsme vysadili 19 stromů, které přispějí k obnově zeleně v obci 
a k vytváření koncepčního a kvalitního veřejného prostoru.  

Původní plán zapojení široké veřejnosti se kvůli omezením spojeným s pandemií koronaviru 
nemohl uskutečnit. Výsadbu stromů se podařilo zajistit za pomoci úzkého okruhu občanů, 
radních, zastupitelů a zástupců spolků, a to při dodržování veškerých bezpečnostních 
opatření. Děkuji všem, kteří s výsadbou pomohli. Na výsadbu obdržela 
naše obec dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 145 500 
korun. Věřím, že nová zeleň bude nám všem dělat radost po mnoho 
dalších let. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát vám klidné a pohodové léto, a 
především pevné zdraví. 

Helena Suchánková, starostka obce 

  INFORMACE Z OÚ 

 

Nová obecní znělka 

Od března letošního roku můžete z rozhlasových tlampačů po celé obci zaslechnout novou 

znělku, která oznamuje, že přijdou důležité informace z obecního úřadu. Tuto znělku složil 

pan Zdeněk Svědík, za což si zaslouží velké poděkování. Pokud jste tuto novinku ještě 

neslyšeli, počkejte si na příští hlášení obecního rozhlasu. 
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Poplatky v roce 2020 – výzva k úhradě do 30.6.2020 

Někteří občané ještě nemají zaplacené poplatky za odpady 

a ze psů. Splatnost byla 30.4.2020. Z důvodu vyhlášení 

nouzového stavu v ČR bylo rozhodnuto nepenalizovat 

pozdější úhrady, je však třeba poplatky uhradit nejpozději 

do 30.6.2020. 

 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. Je možné oba poplatky uhradit 

společně jednou souhrnnou částkou. 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.  

Svozový den plastů v červenci je posunut na úterý 7.7.2020 z důvodu pondělního svátku. 

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

poplatek 200 Kč. Za nového psa se platí hned při jeho přihlášení. Přihlásit nového psa je 

třeba bezodkladně, je-li dospělý. Štěňata se přihlašují 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. 

Vítání občánků 

Předpokládaný termín slavnostního vítání občánků narozených v roce 2019 je stanoven na 

24. června 2020 v 15:00 hod. 

Vítání je plánováno v přírodním kulturním areálu Pohoří.  

Podmínky pro pozvání Vašeho dítěte k slavnostnímu uvítání jsou: 

- trvalé bydliště v obci Pohoří 

- podepsaný souhlas zákonného zástupce (nejčastěji rodiče dítěte) 

- uhrazené poplatky včetně poplatků na rok 2020, čili bezdlužnost vůči obecnímu úřadu 
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  … A ZNOVU DO ŠKOLNÍCH LAVIC 
 

„Hurá?“ nebo:  „Hrůza?“ Blíž k pravdě bude mít asi ta první reakce. 

V pondělí 25.5. v 7:20 jsme po dlouhé době mohli opět otevřít vchody naší školy, a to 

všechny tři. Abychom splnili podmínky dané pokynem MŠMT, snažíme se ve škole vyhýbat se 

navzájem a pracujeme ve stále stejných oddělených skupinách.  

 

Do školy nastoupilo 90% všech dětí a 100% personálu. Můžeme tedy pokračovat ve výuce, 

pravda, v trochu omezené míře, ale přece jenom je to plnohodnotná výuka. Žáci i my dospělí 

dodržujeme přísná hygienická pravidla, často si myjeme a dezinfikujeme ruce, každou hodinu 

větráme a hlavně si vždy, když vstaneme od stolu nebo z lavice, nasazujeme roušku. Když to 

počasí alespoň trochu dovolí, chodíme ven. Děti nemají domácí úkoly, vyučování končí všem 

žákům už v 11,25.  
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Škola je pro potřebu rodičů v provozu do 15 hodin, ale tato možnost není moc využívána, 

většina dětí chodí domů hned po vyučování. Žáci, kteří do školy nenastoupili, pracují dále 

doma tak, jak tomu bylo od 12. 3.  

Za nás učitelky mohu konstatovat, že jsme možnost alespoň na měsíc školu otevřít uvítaly. 

Na děti jsme se těšily a podle toho, jak to vnímáme v těchto dnech, i děti na nás. Snad se 

nám podaří tento zvláštní školní rok ukončit tak, aby skutečně mohly přijít ty správné letní 

prázdniny.  

 

Ráda bych na závěr mého příspěvku oslovila touto cestou rodiče našich žáků:  

Milí rodiče, moc si vážíme práce, kterou jste v době nuceného uzavření naší školy se svými 

dětmi odvedli. My učitelky svou práci známe, a tak si dovedeme představit, že to pro vás 

nebylo vůbec jednoduché. Snad si na tento školní rok odneseme všichni i nějaké pěkné 

vzpomínky. 

Za všechny pracovnice naší školy přeji všem pěkné a slunečné léto. 

          Eva Bělohlávková 
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  ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLKY 
 

Dovolte mi, abych Vás informovala, co se děje v naší 

školce. 

Protože nám začátkem března počasí nepřálo, byl 

lyžařský kurz v Sedloňově zrušen z důvodu nepříznivých 

podmínek pro lyžování. Doufáme, že se lyžařský kurz 

uskuteční v příštím školním roce.  

Usilovně pracujeme na rozšíření MŠ z jednotřídní na 

dvoutřídní MŠ a zvýšení kapacity ze současných 30 na 35 

dětí. Těsně před uzavřením školky stihla firma To-pi-to 

předělat sociální zařízení pro děti, bylo přidáno 1 

umyvadlo, pisoár se zástěnou, sprchová vana a byl 

dokoupen nový panel na ručníky a hřebeny pro děti.  

Kvůli koronavirové pandemii byla školka uzavřena od 16.3.-15.5.2020. Důvodem bylo 

vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijímání opatření k eliminaci nákazy. Uzavření školky jsme 

využili k úklidu a dezinfekci hraček, k výměně PVC a radiátorů v nové třídě (nyní jídelna ve 2. 

patře). Nová třída byla vymalována a vytapetována. Došlo také k vymalování šatny.  
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Byl objednán nový nábytek a koberec do nové třídy, nová sestava do šatny a vozík na 

převážení stravy. Dle požadavků KHS byla specializovanou firmou vypracována studie 

osvětlení a odebrán vzorek vody z nového umyvadla. Vše je vyhovující. Dále bude muset být 

v nové třídě řešen dozvuk pomocí širokopásmového akustického podhledu s omyvatelným 

povrchem. Doufáme, že se vše brzy vyřídí a dojde ke změně užívání ze současné jídelny na 

novou třídu. Díky OÚ byly na školní zahradě vysázeny nové stromy a došlo k úpravě terénu. 

Zápis do školky letos probíhal jinak. Zákonní zástupci měli možnost podat žádost k 

předškolnímu vzdělávání různými způsoby bez osobní přítomnosti dětí: prostřednictvím 

datových schránek, poštou, e-mailem s uznaným elektronickým podpisem nebo osobně 

pouze po předchozí telefonické domluvě, aby nedošlo k vyšší koncentraci lidí na jednom 

místě. Bylo přijato 10 žádostí k předškolnímu vzdělávání, 4 děti byly přijaty a u 6 žádostí bylo 

přerušeno správní řízení z důvodu navyšování kapacity. Tyto děti budou přijaty po navýšení 

kapacity. Do ZŠ odchází 4 děti, 2 do ZŠ Pohoří, 1 dítě do ZŠ v Bolehošti a 1 dítě do ZŠ v 

Libranticích. 

Od 18.5.2020 byla školka znovu otevřena, rodiče byli seznámeni s podmínkami 

mimořádného provozu a odevzdali čestné prohlášení. Děti ve školce nyní používají 

bezdotyková mýdla, dezinfekci na ruce a papírové ručníky. Oběd za první den neplánované 

nepřítomnosti je možné vydat pouze do jednorázového plastového boxu a bez polévky. 

Snažíme se během dne prostory a pomůcky dezinfikovat a hodně větrat. Děti nastoupily do 

školky s radostí, protože se na sebe moc těšily. První týden jsme věnovali osvojování 

hygienických návyků formou básniček, písniček a nových her. Postupně se vracíme k 

tématům TVP. Veškeré akce byly do konce tohoto školního roku zrušeny, např. solná 

jeskyně, divadla, čarodějnice, besídka ke Dni matek, výlet do ZOO. 

 1.6.2020 jsme společně s dětmi oslavili MDD, který byl plný soutěží a her a děti si ho užily. 

Děkujeme paní Lindě z obchodu, která věnovala dětem do školky nanuky.  
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Dále děkujeme panu Francovi, který nám vyrobil nový zahradní domeček pro děti, ten 

původní nám odnesl vítr.  

 

 

Protože byla školka dlouho zavřená, došlo i ke změně uzavření školky o letních prázdninách 

a to z 6 týdnů pouze na 4 týdny v termínu od 20.7.-14.8.2020. 

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

a budoucím prvňáčkům radostný a bezproblémový vstup do ZŠ. 

Za kolektiv MŠ Pohoří Marcela Michlová, DiS., ředitelka MŠ 



Listy obce Pohoří             č. 2 / 2020 

 
9 

  PODĚKOVÁNÍ HEJTMANA 
 

Vážení spoluobčané, 

v uplynulých týdnech jsme byli všichni 

vystaveni bezprecedentní zkoušce, jaká 

nemá v historii České republiky obdoby. 

Nikdo z nás neví, jak se v brzké 

budoucnosti situace vyvine, ale přeci jen 

je nyní trochu prostoru k vydechnutí a 

bilancování. Rád bych tento čas využil 

také k tomu, abych poděkoval všem, 

kteří se podíleli na zvládnutí epidemie, 

ať již jako příslušníci složek 

integrovaného záchranného systému, 

zdravotníci, pracovníci v sociálních 

službách, dobrovolníci nebo jako osoby 

ve vedení měst, obcí a institucí. Děkuji 

také všem prodavačkám, řidičům a 

dalším, díky kterým jsme mohli 

v minulých měsících fungovat alespoň 

trochu jako před vypuknutím epidemie. 

Děkuji vám všem za vstřícnost a 

součinnost s krajskou samosprávou, a 

především za obrovské nasazení a 

obětavost, jež jsou nezbytné 

k úspěšnému zvládnutí epidemie. 

S úctou Jiří Štěpán 

 

  USLYŠÍME JEŠTĚ V POHOŘÍ KLAPOT ČÁPŮ? 
 

Každým rokem vyhlížím přílet čápů. Bohužel, v posledních letech zůstává hnízdo opuštěné. 

Přitom k naší obci čápi neodmyslitelně patří. Dle vyprávění místního pamětníka Karla Jirsy 

bylo na konci války čapí hnízdo na zahradě u Grimmů (nyní ml. Jelenovi).  

Později si čápi postavili hnízdo na lípě na návsi před domem Drahorádových. Po skácení této 

lípy se čápi zabydleli na zahradě u paní Drahorádové, kde podél plotu Jirsových stály staré 

stromy. Nejprve se usadili na starých jasanech, a když vzaly za své, pan Macek ořezal větve 

poblíž stojící lípy, navrch položil kolo od vozu, propletl klacky, a čekalo se, zda se na novém 

hnízdišti čápi usadí.   
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Jaká to byla radost, když na jaře přilétli a zahnízdili. Od té doby bylo čapí hnízdo přesunuto 

pouze jednou, blíže k poli na vyřazený sloup elektrického vedení, kde čápi sídlili téměř 

pravidelně až do roku 2014.  

 

V pohořské kronice jsem o čápech našla několik záznamů: 

- 28. dubna 1987 svedli čápi souboj o hnízdo. 

- 1994 - Ze zvířat zde můžeme potkat různé druhy žab, čolků, volavky, někdy labutě a 

přes léto určitě každoročně hnízdící čápi z Pohoří. 

- 1995 - Před příletem upraveno hnízdiště čápů na stromě u čp. 4 v sadě paní 

Drahorádové. Proveden celkový prořez a zpevnění. 

- 1996 - Ihned zkraje roku byl osazen betonový sloup s ocelovým hnízdištěm pro čápy 

za čp. 4. Sloup obec získala od VČE v Rychnově nad Kněžnou, která za pomoci vlastní 

techniky sloup postavila. Kromě starosty obce se na této práci podílel Jiří Fiala, který 

svařil hnízdiště a Jiří Effenberk připravil výplně do kola. Karel Jirsa st. provedl výplet 

hnízdiště a rozmrazil zem pro vrtání do země pro postavení sloupu. 

- květen 1996 - Mezi 5. a 7. květnem přiletěli čápi. I když jim bylo připraveno v blízkosti 

starého hnízdiště nové – železný věnec propletený proutím na betonovém sloupu, 

usadili se na starém hnízdišti. Počátkem května došlo k boji na hnízdišti čápů. Cizí čáp 

vyhodil z hnízda všechna 4 vejce, takže v tomto roce nebyli vyvedeni mladí čápi. 
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- 2001 - Čápi nejsou v Pohoří ani dva měsíce (přílet duben 2001) a už mají malá čápata. 

A hned čtyři! Radost se podívat... Jsme rádi, že alespoň malou měrou můžeme přispět 

k udržení čápa bílého v naší přírodě. Díky příznivému roku na potravu pro čápy 

vyvedli čápi všechny mláďata. 

- V září 2005 se na střeše kostela usadili čápi. Letos vyvedli dvě mláďata a střecha 

kostela se jim vyloženě líbila. Byl to krásný pohled na kompletní rodinku. 

V letošním roce sice čáp přiletěl, ale po dvou dnech zůstalo hnízdo osiřelé. Tak se stalo i 

vloni. Domnívala jsem se, že jim zřejmě vadí poblíž postavená fotovoltaická elektrárna a 

uvažovala jsem, zda by se nevyplatilo postavit nové hnízdo v jiné lokalitě Pohoří. Proto jsem 

oslovila několik odborníků a zjistila následující: 

Žádná studie o vlivu solárních panelů na čapí život nebyla provedena, tudíž moji obavu nelze 

potvrdit. Hlavní příčinou úbytku čápů podle odborníků je nedostatek potravy, a to kvůli 

nešetrnému obhospodařování půdy, nevhodné volbě plodin (střídání lánů kukuřice a řepky) 

a velký úbytek mokřadních luk a rybníků.   

Dalším problémem může být zarostlé a vysoké hnízdo. Většinou si s úpravou hnízda poradí 

čápi sami, někdy je ovšem potřeba lidské pomoci, kdy ochranáři hnízdo sníží zhruba na 

třetinu výšky. Je zajímavé, co v hnízdech nacházejí – vlasce, provázky, igelity, pytle od 

brambor, kusy hadrů a jiné odpadky. To vše může pro čápy i jiné tvory znamenat velké riziko! 

Ani s přemístěním hnízdiště to není moc jednoduché. K němu by mělo docházet ještě při 

hnízdění čápů, aby si místo zapamatovali a na jaře po příletu našli.  

Proč čáp setrval na hnízdě pouze pár dní a odletěl, 

můžeme vysvětlit také tím, že si potřeboval 

odpočinout na tahu před dalším letem do Polska či 

Německa.  

Ke konci léta bychom se mohli dozvědět bližší 

informace o stavu zdejšího hnízda. Ornitolog Mgr. 

Petr Kafka, pracovník správy Chráněné krajiny oblasti 

Broumovska, který se zaměřuje na tento druh ptáků, 

přislíbil prozkoumání hnízda. 

Na závěr ještě připisuji zajímavost. V červnu 1989 

byli pohořští čápi kroužkováni. Okroužkovaný čáp 

z naší vesnice byl nalezen v Harare ve státě 

Zimbabwe, což znamená, že letěl více než 10 tisíc km 

daleko.  

Marie Jirsová, foto Pavel Bednář ml. 
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  V POHOŘÍ VZTYČILI TRADIČNÍ MÁJKU 
 

V každoroční tradici, jakou je vztyčení májky, 

pokračovali i letos v Pohoří u Dobrušky 

na statku U Oubrechtů. Tato oblíbená jarní 

tradice se zde konala již pošesté v řadě.  

Přibližně deset metrů vysoký opracovaný 

a opentlený smrk instalovalo v pátek 1. května 

okolo poledne pět lidí. Přípravné práce začaly 

o dvě hodiny dříve.  

Vše se konalo za dodržení povinných 

bezpečnostních opatření. Smrk pokácel, podle 

svých slov, ve svém vlastním lese místostarosta 

obce Jiří Oubrecht, který ho kdysi vlastnoručně 

zasadil. 

                                                             Eva Ženíšková 

 

  SPORT V DOBÁCH KORONAVIRU 
 

Zavedená vládní opatření v souvislosti 

s pandemií ovlivnila i sportovní život v naší 

obci. Se zahájením nouzového stavu 16. 

března jsme ukončili veškeré sportovní 

aktivity v tělocvičně. Děti však o tradiční 

ukončení zimní sezony s opékáním 

špekáčků na hřišti nepřijdou. Uskuteční se 

ke konci léta. Také jsme uzavřeli posilovnu, 

takže jediné sportovní aktivity, které nám 

v tomto čase zůstaly, byly domácí 

posilování, cyklistika a běh v přírodě.  

Toto nepříjemné období jsme ale také 

využili, abychom vylepšili zázemí na hřišti. 

Pro děti jsme postavili nové pískoviště a 

také jsme vybudovali ohniště s lavičkami. 

Dokončili jsme rovněž nové sprchy, 

abychom po sportovních výkonech ze sebe 

mohli spláchnout všechen pot.  
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Mnoho hodin jsme strávili 

přípravou tenisových kurtů 

na letní sezónu. 

Jakmile se alespoň trochu 

uvolnila opatření 

v souvislosti se sportem, 

začali jsme intenzivně 

využívat tenisové kurty, hrát 

volejbal a nohejbal a cvičit 

na workoutovém hřišti.  

Také jsme za omezených podmínek otevřeli posilovnu. Nejvíce sportovních aktivit 

provozujeme již tradičně v pátek. Od 17 hodin chodí kluci hrát fotbal a od 18 hodin hrajeme 

volejbal. To vše je od 25. května a za dodržování všech hygienických podmínek doplněno 

občerstvením. 

Všichni se těšíme, až pandemie a všechna opatření pominou, abychom se vrátili zpět do 

normálního života a mohli se společně scházet, nejen na hřišti. 

Za TJ Pohoří Viktor Mervart 
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  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POHOŘÍ 
 

Všudypřítomná krize ochromila i chod našeho sboru. Od března musela být přerušena 

veškerá běžná činnost, jako jsou pravidelné schůze výjezdové jednotky a členů výboru, byl 

pozastaven kroužek nejmenších hasičů, byla zrušena i plánovaná školení jednotlivých členů a 

zrušeny plánované obecní akce, na kterých se 

podílíme. Bohužel ani nouzový stav neumí 

poručit přírodním živlům a tak pohořští hasiči 

museli v podvečer 4. dubna spolu s 

profesionálními hasiči z Dobrušky a JSDH Opočno 

a Bohuslavice zasahovat při požáru přístřešku u 

rodinného domu č. p. 125. Díky 

duchapřítomnosti všech přítomných a 

kolemjdoucích se naštěstí požár nestihl více 

rozšířit. Předešlo se tak větším škodám na 

majetku a všem zasahujícím patří velké poděkování. 

Kvůli nenadálé situaci musel být odložen i 

tradiční sběr starého železa, který měl 

proběhnout 10. dubna. Nakonec se však akci 

podařilo uskutečnit v sobotu 6. června. 

Děkujeme všem občanům za spolupráci. 

Doufáme, že v co nejbližším čase, se vše vrátí do 

běžných kolejí a budeme moci naplno obnovit 

svoji činnost a zároveň se budeme moci všichni 

setkat na pravidelných obecních akcích. 

Za SDH Pohoří Petra Vošlajerová 

  ZEMĚDĚLEC JE PRVNÍM A PRAVÝM EKOLOGEM 
 

Velká Británie opustila Evropskou unii, a tak z 28 členských států se již stala od 1. února unie 

tvořena 27 členy. V médiích je dostupné množství informací o blížících se problémech. 

Na internetu se však můžeme dozvědět, že například 17. ledna měl parlament začít jednat 

o zákoně o zemědělství, který má zrušit byrokratické požadavky Společné zemědělské 

politiky. Zároveň má zákon podpořit britské zemědělce, aby zvýšili produkci s ohledem na 

životní prostředí. Tento návrh pozitivně vnímají zemědělci i veřejnost. Velká Británie se díky 

změnám v systému stane významnějším producentem potravin, přičemž bude zajištěna 

ochrana životního prostředí, ale i budoucnost pro zemědělce. Zákon je považován za jeden 

z nejvýznamnějších za poslední léta. Na jeho základě bude implementována reforma ochrany 
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životního prostředí a zároveň budou vytvořeny spravedlivější podmínky pro zemědělce, kteří 

zajišťují veřejné statky, pečují o životní prostředí či využívají moderní technologie při 

produkci potravin. Podle dostupných informací bude nová podpora odlišná od té, která je 

poskytována v současnosti zemědělcům v EU. Podporováni budou ti, kteří dobře hospodaří 

a produkují. Během následujících sedmi let (označovaných jako přechodné období) budou 

zemědělci finančně podpořeni. 

Kromě změn ve financování farmářů a posílení zemědělství Velké Británie se začíná z této 

země stále více ozývat kritika některých životních stylů (mohli bychom říci, že extrémních), 

ale i tzv. environmentálních požadavků. Na mnoha internetových stránkách různých českých 

organizací najdeme sdílené informace, pocházející právě z této země, například o škodlivém 

vlivu přepravovaných veganských potravin na dlouhé vzdálenosti a vhodnosti masa 

z domácích chovů pro naše zdraví, ale také záchranu životního prostředí. Zdá se, že se 

postupně dostane do popředí „zdravý selský rozum“ a nebudeme striktně dodržovat 

nesmyslná a neověřená pravidla. Někdy je méně více. Stále platí, že nejlepší je „zlatá střední 

cesta“. Pro zemědělce není novinkou, že správná péče o krajinu přináší své ovoce. Že na 

pastvinách je třeba chovat zvířata, která do půdy zpět vracejí organickou hmotu, ale 

i jednotlivé prvky, které jsou pro růst různých druhů rostlin důležité. Novinkou není ani to, že 

správným obhospodařováním dokážeme nejen zachovat kvalitu půdy, ale ta následně 

zadržuje vodu a je vhodným prostředím pro hmyz a další živočichy. A není novinkou ani to, že 

nejvhodnější pro naše zdraví (a samozřejmě pro životní prostředí) je přijímání potravy, 

kterou jsme si vypěstovali nebo vychovali v podmínkách, ve kterých žijeme.  Myslete na to 

během nákupů, myslete na zdraví svých dětí, myslete na budoucnost dalších generací. 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., ředitelka pro SZP, AK ČR 

(článek ze zpravodaje AGRObase, 25.2.2020) 
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  ODPOLEDNE PLNÉ MASEK, HUDBY A ZÁBAVY PRO DĚTI 
 

Poslední akcí, která se před vyhlášením nouzového stavu uskutečnila, byl Dětský karneval. 

Sál pohostinství v Pohoří se v neděli 8. března opět zaplnil množstvím dětí schovaných v 

pestrobarevných maskách a kostýmech. 

 

Děti si zatancovaly na oblíbené i nové písničky, které byly rozděleny do několika krátkých 

tematických bloků. Po úvodním průvodu všech masek se sálem rozezněly skladby o 

zvířátkách nebo o jídle. Rytmy samby přinesly nádech léta a po tanci s rodiči se děti na závěr 

rozdělily do 3 vláčků, jejichž strojvedoucími se pro tentokrát stali tři čuníci, takže Vás nechám 

hádat, na kterou písničku se tancovalo. Za ozvučení celé akce patří velké díky panu Zdeňku 

Svědíkovi.  

Mezi tancováním byly připravené 

soutěže pro děti předškolní i školní a 

na konci odpoledne si děti mohly 

rozebrat své výhry v tombole, 

s kterou sponzorsky pomohl 

OÚ Pohoří.  

S úsměvem na tváři a neutuchající 

energií celou akci zajišťovali 

pořadatelé z Klubu přátel Pohoří, 

kteří byli převlečeni za veselé klauny. 

Za KPP Viktor Mervart 
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  NAŠÍ OBCÍ PROJEDE PELOTON ZÁVODU  
        METROSTAV HANDY CYKLO MARATON 2020 
 

Peloton osmého ročníku non-stop etapového závodu, ve kterém týmy absolvují 2222 

kilometrů na celém území Česka v limitu 111 hodin, projede, dle současných propozic, ve 

dnech 28. 7. - 1. 8. i naší obcí.  

Závod, do kterého jsou zapojeni i handicapovaní cyklisté, je postaven na překonávání limitů a 

na týmové spolupráci. Od prvního ročníku je heslem cyklomaratonu: „Nikdy se nevzdávat.“  

Tradičním účastníkem minulých ročníků, a ani letos tomu nebude jinak, je náš místostarosta 

Jiří Oubrecht. V dresu nadace ČEZ „EPP – Pomáhej pohybem“ pojede jako doprovod 

handicapovaného Havajského Ironmana Michala Šišky.  

Více na https://www.cestazasnem.cz/maraton8 

Jiří Králíček 
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  STROMY U NAŠICH DOMOVŮ 
 

Jak denně projíždím naší obcí, stále častěji se mi vybavují slova pana profesora Petra 

Horáčka, na jehož přednáškách jsem byl. Slova znějící: „Sázejte stromy!”  

Obce, které mají dost zeleně, a to především stromů, si udržují mnohem lepší, v létě 

chladnější, klima a zadržují více, dnes tolik potřebné, vody. Bohužel u nás, i přes snahu 

vedení obce, zeleň ubývá, a to především u rodinných domů.  

 

Veřejná zeleň má tu smůlu, že při budování rozvodu elektřiny byly stromy, které vysázeli naši 

předci, již vzrostlé a nebyl na ně brán ohled.  

Teď většina těchto stromů překáží elektrickému vedení, a tak dříve krásné lípy jsou mrzačeny 

a časem bude muset dojít k jejich úplnému odstranění. Naštěstí je plánované postupné 

obnovení veřejné zeleně. 

Ale i my sami bychom mohli přispět ke krásnější a životaschopné obci. Chápu, že většina lidí 

v dnešní uspěchané době nemá na údržbu zahrady tolik času a každoroční podzimní úklid 

spadaného listí se může zdát náročný.  
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Jen si říkám, kolik vynakládáme peněz 

na stavbu pergol a jiných přístřešků pro 

zajištění stínu a pohody při posezení 

venku. Vzpomínám na naše předky, 

kteří nehleděli jen na pohodlí.  

Před každým stavením byl alespoň 

jeden vzrostlý strom poskytující stín, 

přirozenou klimatizaci, příbytek 

hnízdícím ptákům, a pokud byl ovocný, 

tak i úrodu.  

A tak nezbývá než si položit otázku: Co 

se tak změnilo? Proč se nevrátit 

k moudrosti našich předků, která by 

i nám měla být vzorem?  

A proto prosím, sázejme stromy a 

nečekejme, že to udělá někdo za nás.  

Miloš Balcar 
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  AKCE V ROCE 2020 
 

 

datum název akce místo pořadatelé 

27.6. Folk, Country a Blues ve Stodole (od 14:00) 
Statek u 

Oubrechtů 
Jaromír Hušek 

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

27.6. ŽENY V BĚHU - letní kino (po 21:30) PKS Obec Pohoří 

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

3.-5.7. Pohofest - sraz přátel vozů Škoda PKS Ondřej Václavovič 

11.7. BYLO NÁS PĚT / Pohořské hudební večery (od 19:00) PKS Obec Pohoří 

18.-
19.7. 

AGRESSIVE MUSIC FEST - festival metalových kapel PKS Radek Vondřejc 

25.7. 
Charitativní country festival Naděje s pivovarem Zrzavá 
Veverka 

PKS Jiří Hučko 

8.8. VENDETTA / Pohořské hudební večery (od 19:00) PKS Obec Pohoří 

22.8. Cyklovýlet ? Km KČT Pohoří 

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

29.8. Dožínky 
Statek u 

Oubrechtů 
Jiří Oubrecht 

12.9. PAŽĎA CUP - 10. ročník tenisového turnaje ve čtyřhrách hřiště TJ Pohoří 

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

13.9. Posvícenský fotbálek: Svobodní vs. Ženatí hřiště TJ Pohoří 

18.9. Folk, Country a Blues večer ve Stodole 
Statek u 

Oubrechtů 
Jaromír Hušek 

19.9. 
Turistický výlet: Šerlich - V. Deštná - Prázovka - Český 
Hobitín 

10 km KČT Pohoří 

2.-3.10. Setkání písničkářů ve Stodole 
Statek u 

Oubrechtů 
Jaromír Hušek 
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