
 

b LLLIIISSSTTTYYY   OOOBBBCCCEEE   PPPOOOHHHOOOŘŘŘÍÍÍ  
Občasník o životě a dění v obci                č. 4 / 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

konec tohoto roku, který byl pro všechny z nás kvůli pandemii koronaviru 
asi nezapomenutelný, se kvapem blíží. Přestože náš kulturní a společenský život v obci 
byl bohužel omezen vzhledem k opatřením proti šíření nemoci Covid-19, práce na záměrech 
a projektech vedoucích k rozvoji obce se nezastavily. 

Pro rozvoj naší obce je důležité, že zastupitelé na svém zasedání 7. září rozhodli o vydání 
Územního plánu Pohoří. Ten následně nabyl účinnosti dne 25. 9. 2020. Na základě vydání 
územního plánu je možné zahájit práce na zpracování územní studie pro lokalitu určenou pro 
výstavbu rodinných domů. Jedná se o zastavitelnou plochu o výměře 53 750 m², která 
navazuje na severní okraj zastavěného území poblíž centra obce. Tato lokalita byla již 
v minulosti vytipována jako území pro výstavbu rodinných domů, aby se naše obec mohla 
dále rozrůstat.  

Přibývající počet nově narozených dětí v posledních letech vedl k záměru obce navýšit 
kapacitu mateřské školy. Jsme rádi, že se v naší obci drží trend narůstajícího počtu dětí 
a věříme, že i s ohledem na plánovanou výstavbu v budoucích letech bude tento vývoj nadále 
pokračovat a obyvatel přibývat. Již od začátku roku probíhaly v budově školky nutné stavební 
úpravy a od září pak začala školka fungovat s kapacitou navýšenou až na 35 dětí. 

Během letošního roku se také podařilo zrealizovat plán na obnovu zeleně v okolí základní 
školy. Prvním krokem byla výsadba listnatých stromů, která proběhla 28. března. Postupně 
následovaly další úpravy, podél zbudované mlatové cestičky byly vysázeny záhony trvalek 
a umístěny lavičky. Jsme velmi rádi, že jsme těmito úpravami mohli přispět k vytvoření 
příjemného prostoru pro všechny obyvatele pro trávení volného času, procházky nebo pro 
výukové a volnočasové aktivity žáků naší školy. Nezůstane však jen u centra obce, 
do budoucna by měla probíhat nová výsadba a postupná obnova stávající zeleně také 
v dalších částech Pohoří.  

Novinkou, kterou jste jistě zaznamenali, se stala provozovna mobilní pošty. V rámci pilotního 
programu České pošty přijíždí vozidlo do Pohoří od 1. října ve stanoveném čase každý 
pracovní den v týdnu. Poštu máme k dispozici v obci vůbec poprvé. V době, kdy byly 
v platnosti různá nařízení o omezení pohybu obyvatel či doporučení, aby občané omezili 
pohyb, se mobilní pošta stala vítanou službou.  

(pokračovaní na str. 2) 
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V závěru letošního roku byly vysazeny nové stromky v obecním lese na pozemku podél 
silnice ve směru na České Meziříčí. Výsadbu se podařilo zajistit ve spolupráci s pracovníky 
Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Opočně. Poděkování patří všem 
dobrovolníkům z řad zastupitelů a občanů obce, kteří se zúčastnili sázení 800 stromů 
v sobotu 28. listopadu, a všem, kteří se na zajištění výsadby jakýmkoliv 
způsobem podíleli.  

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem popřála krásné a 
pohodové prožití Vánoc a do nového roku hodně štěstí, spokojenosti a 
především zdraví. Ať je nový rok pro Vás pro všechny příjemnější než ten 
letošní.  

Helena Suchánková, starostka obce 

 

  NAHLÁŠENÍM OHŇOSTROJE CHRÁNÍME NAŠE PSY 
 
Blíží se konec roku a s ním oslavy příchodu roku 
nového. K silvestru nepochybně patří zábava 
spojená s půlnočním ohňostrojem.  

To nikdo nemůže popřít, avšak zábavní 
pyrotechnika není příjemná zejména zvířatům. 
Mají více citlivý sluch a nižší práh bolestivosti než 
lidé. Nejvíce postiženými živočichy jsou hlavně psi 
a ptáci. 

Jistě jste si ale někdy všimli, že se zvuky spojené 
se zábavní pyrotechnikou objevují i v průběhu 
celého roku. Ať už například při festivalech, 
poutích a městských slavnostech, tak i při 
oslavách narozenin. A právě ohňostroje na 
soukromých oslavách jsou jádrem našeho 
problému, protože je často nikdo nemůže 
předvídat.  

Chtěl bych Vás tedy vyzvat, abyste případné 
použití zábavní pyrotechniky nahlásili svým 
sousedům. Budou tak na to všichni připraveni a 
adekvátně se postarají o své čtyřnohé miláčky. Věřím, že tato výzva zamezí situacím, kdy jsou 
psi stresováni a někteří se dokonce zraní, když se snaží před zvuky ohňostroje utéct. 
Mysleme tedy na naše spoluobčany a zabraňme dalším zraněním jejich domácích zvířat. 

Viktor Mervart s podporou OÚ Pohoří 
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  KLUB ČESKÝCH TURISTŮ POHOŘÍ 
 

19. 9. 2020 jsme dle letošního programu vyrazili na výlet na novou rozhlednu na Velké 
Deštné a do „Českého 
Hobitína“. Ráno jsme odjeli 
auty do Dobrušky odkud, nás 
dopravil cyklobus až na Šerlich. 
V autobuse již cestovali naše 
2 kamarádky z HK, členky 
odboru KČT FOMA HK, které se 
k nám přidali.  

Z parkoviště na Šerlichu jsme 
vyrazili po červené tur. značce 
Pod Malou Deštnou až na 
rozhlednu na Velké Deštné.  

Po vystoupání 96schodů nás 
čekal nádherný rozhled od 
Jeseníků přes Železné hory až 
po Krkonoše, Jestřebí hory a 
Javoří hory.  

Směrem do Polska byl výhled 
na Bystřické hory, Soví hory a 
až do polských rovin. 

Z Velké Deštné jsme 
pokračovali po zelené tur. 
značce směrem Luisino údolí a 
dále po červené přes horní 
stanice deštenských sjezdovek až ke kostelu sv. Matouše. Zde probíhala právě svatba, a tak 
jsme i nakoukli do interiéru kostela. U kostela nás upoutal samoobslužný občerstvovací bar. 
Poté jsme scházeli po sjezdovce v Jedlové do restaurace U Vernerů, kde nás čekal na 
venkovní terase velmi chutný a lidový oběd s příjemnou obsluhou (můžeme všem vřele 
doporučit).  

Po krátké poobědové siestě jsme vystoupali až k Sokolské boudě a poté na Prázovu boudu. 
Odtud byl již jen kousek k závěrečnému bonbónku na trase, kterým byl „Český Hobitín“. 
Prošli jsme si všechny domečky malých hobitů (pro příznivce Tolkienových příběhů 
opravdová lahůdka – doporučujeme návštěvu i pro malé děti).  

Z „Hobitína“ jsme došli na silnici Kounov – Deštné a po cca 1 km jsme dorazili do Kounova – 
Hluků, odkud nás odvezl autobus do Dobrušky, kde jsme přestoupili do našich aut a dojeli do 
Pohoří. Výlet se opravdu zdařil hlavně díky krásnému počasí a dalekým výhledům z rozhledny 
na Velké Deštné.  

 



Listy obce Pohoří             č. 4 / 2020 

 
4 

 

Toto putování popisuji již v době kdy nás Covid-19 opět uzemnil doma, a tak již byly zrušeny 
plánované výlety do Rychnova u Jablonce a do Brna na „Poslední puchýř“. Doufám, že se věci 
uvolní a budeme moci uspořádat alespoň „Tajný výlet“ 29. 12. 2020 (již 20. ročník). Program 
na rok 2021 budeme připravovat a rádi do něj přesuneme letos neuskutečněné výlety. 

V Pohoří jsou i zájemci o tradiční pochod Praha – Prčice. Pokud se pochod uskuteční, tak 
bude i v našem programu. 

Na závěr: Lidé netruchlete a běžte do přírody i v této černé době, vždyť v okolí naší obce je 
tolik možností (Přírodní rezervace Zbytka, les Halín, luka kolem Dědiny). Jak pravil p. Ján 
Zákopčaník: „SLUNCE V DUŠI.“ 

Za KČT Pohoří Aleš Mervart 

 

  TICHÁ VZPOMÍNKA 
 

Je to více než rok, co nás 19. 11. 2019 navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček, strýc a švagr, pan Miloš Matyáš.  
Moc nám chybíš.  

Hana Matyášová 
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  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POHOŘÍ 
 

Vzhledem k nouzovému stavu a současné situaci byla činnost našeho spolku v posledním 
čtvrtletí tohoto roku velmi omezena. Nemohli jsme uspořádat již tradiční drakiádu, byl 
prozatím pozastaven kroužek mladých hasičů a museli jsme omezit i pravidelné schůze 
výboru a výjezdové jednotky. Ještě před zavedením různých opatření jsme v polovině září 
zvládli zahájit terénní úpravy okolo povodňového domku, který byl přemístěn do areálu 
a který bude sloužit jako sklad pomůcek pro naše nejmenší hasiče. 

 

V úterý 29. září večer byl naší výjezdové jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o zakouření 
obytných prostor rodinného domu v Pohoří a hrozil požár sazí v komíně. Na místo dorazili 
kromě naší jednotky také jednotka profesionálních hasičů z Dobrušky a dobrovolní hasiči 
z Bohuslavic a Opočna. Hasiči saze srazili a pročistili komín, poté byl komín zkontrolován 
termokamerou. K žádné újmě na zdraví ani škodám na majetku naštěstí nedošlo. 

V polovině října byla kvůli intenzivnímu dešti zvýšena hladina říčky Dědiny. Členové 
výjezdové jednotky monitorovali její stav, ale naštěstí k většímu vylití řeky nenastalo 
a neohrozilo tak naše občany. 

 

 

 

 

 

 

Více, než které roky předtím doufáme, že se s Vámi v příštím roce budeme moci setkat na 
akcích pořádaných v rámci obce, ale uvidíme, co nám nový rok nadělí. Jako každoročně 
máme již stanoven únorový termín plesu, ale zda se bude konat zůstává prozatím 
s otazníkem. Na závěr bychom rádi všem občanům Pohoří popřáli šťastné a poklidné prožití 
svátků vánočních a do nového roku především pevné zdraví a optimismus. 

      Za SDH Pohoří Petra Vošlajerová 
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  POZDRAV ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

Končí listopad, první čtvrtletí školního roku 2020-2021 máme za sebou.  Po podivném 
školním jaru byl i ten podzimní návrat do školy trochu nestandardní, i když jsme se všichni 
snažili, aby děti běžné školní dny prožívaly co nejvíce tak, jak bývá obvyklé. Stihli jsme ještě 
vyjet na podzimní výlet do Orlických hor a vystoupat na rozhlednu na Velké Deštné, zahájili 
jsme také plavecký výcvik. Bohužel, přes všechny naše snahy a optimismus jsme museli opět 
14. 10. uzavřít školu a přejít na distanční výuku.  

 

Zahájili jsme každodenní on-line výuku pomocí platformy MS Teams. Každý den jsme se tak 
snažili spojit se s našimi žáky přes internet a vést výuku „na dálku“. Výraz „snažili jsme se“ 
je na místě, protože internetové připojení všech dětí není opravdu zdaleka takové, aby byla 
výuka vždy kvalitní. Navíc jsme žákům rozváželi do poštovních schránek vždy v pátek nové 
zadání úkolů na další týden a kontrolovali jsme práci hotovou.  

Myslím, že jsme všichni v dané situaci udělali nejvíce, co šlo. Velmi děkuji všem rodičům, 
kteří své děti podporovali a pomáhali jim. Zvlášť pro nejmladší žáky je tento způsob výuky 
obtížný a téměř nevhodný.  

Opravdu jsme zajásali, když jsme se 18. 11. mohli ve škole sejít alespoň s žáky 1. a 2. ročníku, 
i když za přísných hygienických opatření. Od 30. 11. se snad již budeme moci setkat i se 
všemi ostatními žáky. 
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Obnovili jsme i běžný provoz školní družiny v nových prostorech, které si děti zatím moc 
neužily. Na družinu byl na začátku letošního roku zrekonstruován původní byt v přízemí, naše 
škola tím konečně získala velmi pěkné prostory vhodné pro mimoškolní a zájmovou činnost. 
Až to situace dovolí, určitě pozveme veřejnost k jejich prohlídce. Velké díky patří všem, kteří 
se na jejich zřízení a otevření podíleli. 

Před námi jsou Vánoce, svátky, na které se úplně nejvíc těší děti. Pevně doufám, že si 
alespoň trochu vánoční kouzlo ve škole užijeme, i když nesmíme zpívat koledy a nebude 
vánoční besídka. Snad si alespoň ty koledy poslechneme a nadělíme si společně dárky, jako 
to děláme každý rok. 

Ten zvláštní rok 2020 je skoro za námi. Za všechny pracovnice naší školy i za naše žáky Vám 
všem přeji pevné zdraví a mnoho štěstí do roku 2021.  Ať máme všichni co nejvíc sil a dobré 
nálady ke všemu, co nás v něm čeká. 

Eva Bělohlávková, ZŠ Pohoří 

  ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLKY 
 

Konec září a začátek října vypadal slibně. Nový provoz ve školce ve dvou třídách fungoval 
podle našich představ, nové děti si postupně zvykaly na odloučení od rodičů a na nový režim 
ve školce.  

Aby mohli žáci ZŠ udržovat rozestupy a nemačkali se na sebe, vyrobil pro ně p. Lukáš Krafka 
novou lavičku a nové věšáčky. Tímto mu moc děkujeme.  

S přihlášenými dětmi jsme absolvovali plavecký výcvik v centru Najáda v Novém Městě nad 
Metují. Děti byly rozděleny do dvou družstev podle plaveckých dovedností a plavčice 
nešetřily chválou, jak jsou šikovné. 
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Jednou jsme se všemi dětmi ještě stihli návštěvu 
solné jeskyně OASA MEDICAL v Černilově. Děti si 
pobyt v solné jeskyni moc užily a těšili jsme se 
na další návštěvu, kterých mělo být celkem 5. 

K tomu už nedošlo, z důvodu nouzového stavu, 
který nastal 5. října 2020 kvůli situaci COVID-19.  

Ze stejného důvodu byl pozastaven i plavecký 
výcvik. Doufáme, že oboje ještě zvládneme 
absolvovat, až to situace dovolí.  

Provoz MŠ zatím fungoval bez omezení, protože 
se nás netýkalo žádné opatření, kromě důkladné 
dezinfekce a omezení pohybu rodičů po MŠ.  

Děti potěšilo maňáskové divadlo se třemi 
pohádkami: „Boudo, budko“, „Budulínek“ 
a „Máša a medvěd“.  
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Těšili jsme se na společné „Dýňování“ na hřišti s dětmi 
a jejich rodiči. Jako každý rok nám dýně opatřil 
p. Oubrecht ze Smetanova statku Svobodné Dvory.  

Kvůli vládnímu opatření se akce neuskutečnila. Děti 
si dýně rozebraly domů, vydlabaly je společně s rodiči 
a ozdobily jimi zahradu MŠ nebo své domy.  

Se zavedením distanční výuky u dětí ze ZŠ nám ubylo 
pár dětí, přesto jsme si povídali o tom, jak je ovoce 
a zelenina prospěšná našemu zdraví, že je ve zdravém 
těle zdravý duch, co dokáže vítr a déšť, že na nás v lese 
čekají poklady v podobě listů, šišek, žaludů a kaštanů 
a také lesní zvířátka.  
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Od 23. 11. do 29. 11. byla MŠ v karanténě a fungovala pouze školní jídelna pro žáky 
a učitelky ZŠ. Učitelky MŠ, školnice a 21 dětí čekaly testy na Covid-19, protože jsme všichni 
přišli do kontaktu s dítětem pozitivně testovaným. Celkem bylo otestováno 21 dětí 
a 6 zaměstnanců MŠ. Pozitivně testované bylo nakonec 1 dítě a 1 učitelka. Všem přejeme, 
aby se brzy uzdravili a doufáme, že si společně s dětmi užijeme dobu adventu a Vánoce, 
na které se těší děti i dospělí. Od 25. 1. do 29. 1. máme v rámci Medvědovy lyžařské 
akademie společnosti Snowbear naplánovaný lyžařský kurz, který se v březnovém termínu 
neuskutečnil z důvodu špatných podmínek pro lyžování. Pevně věříme, že druhý pokus nám 
vyjde a přihlášené děti se s námi na hory konečně podívají. 

Za celý kolektiv MŠ Vám přejeme klidné a radostné prožití Vánoc v kruhu svých nejbližších. 
Všichni pevně doufáme, že rok 2021 bude víc pozitivní…. 

Alena Sobotková a Marcela Michlová, MŠ Pohoří 

 

  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI   
 

Téma odpadového hospodářství je v současné době velmi aktuální, a to jak z hlediska 
ochrany životního prostředí, tak i v  souvislosti s připravovanou novou legislativou, z níž 
vyplývají změny ve skládkování a navýšení úhrad za svoz komunálního odpadu. Stále větší 
důraz je kladen na zefektivnění nakládání s odpady a třídění komunálního odpadu. Pro 
spoustu obcí to bude přinášet velké komplikace, naší obci může výrazně pomoci existence 
sběrného dvora, který byl vybudován a zprovozněn v loňském roce. Jeho využívání bude mít 
s ohledem na chystané zákony zásadní význam.    

Z důvodu dalšího zefektivnění nakládání s odpady byl v obci zaveden měsíční pytlový svoz 
plastů. Pro ukládání bioodpadu slouží občanům nyní již tři kontejnery, umístěné v různých 
částech obce.  

 

 

Díky lepšímu třídění odpadu může každý z nás snižovat množství svozového odpadu 
v popelnicích a tím významně šetřit náklady, které za svoz komunálního odpadu obec musí 
hradit.  

Helena Suchánková, starostka obce 
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  STROMY PRO HŘIŠTĚ 
 
Možná jste si při procházce po Pohoří všimli, že na hřišti byly vysazeny nové stromy. Okolo 
celého areálu nám dělá radost 20 nových přírůstků. Na jihozápadní straně hřiště byly 
v posledních letech postupně káceny suché a nevyhovující břízy. Byla naplánována výsadba 
nových stromů, aby zde byl stín především pro děti nebo diváky při sportovních akcích. Po 
zjištění možnosti získat dotaci, jsme se rozhodli, že nahradíme nejen tyto staré stromy, ale 
doplníme dřeviny okolo celého hřiště. Cíleně byly vybrány rozmanité druhy. Zaprvé pro děti, 
aby se seznámily a poznaly klasické i neobvyklé dřeviny, a také pro oživení stávají vegetace, 
která byla převážně složena z javorů, bříz nebo lip. Jako zdroj ovoce jsme zvolili třešně, 
jabloně, hrušky nebo švestky a neobvyklou moruši. Mezi další plody patří i ořechy a jedlé 
kaštany. Jako okrasné listnaté stromy jsme vybrali například barevné variety buku nebo 
javoru, jírovec pleťový, jilm habrolistý a méně obvyklé dřeviny jako jinan dvoulaločný, 
liliovník tulipánokvětý nebo platan javorolistý, které můžete vidět vzrostlé v opočenském 
parku. 

 

V posledních letech často bývají velmi teplá a suchá léta a při venkovních aktivitách je 
nejlepší místo ve stínu. Stromy vytváří své mikroklima a poskytují přirozený stín a zároveň 
ochlazují okolní vzduch. Také zadržují vodu, filtrují prach, snižují množství oxidu uhličitého a 
produkují kyslík. Dalším ekologickým faktorem je zázemí pro hmyz nebo ptactvo.  

V neposlední řadě je také snaha vést naše děti k zájmu o přírodu. Pokud se spolupodílejí na 
výsadbě, zalévání nebo péči o stromy, do budoucna jim to pomáhá vytvářet lepší vztah 
k přírodě a k ekologii a nebýt lhostejní k tomu, co se děje v jejich okolí.  

Stromy zasadili členové TJ pod odborným dohledem zahradníka Jana Šolce na konci října. 
Před samotnou výsadbou proběhlo pečlivé vyměření místa a příprava stanoviště. Děkujeme 
také za pomoc Jakubovi Čtvrtečkovi s vyhloubením jam. Stromy byly nejprve zkontrolovány a 
sestříhány a následně zasazeny do připravených otvorů. Každý strom byl přihnojen, ukotven 
pomocí tyčí a obalen proti okusu od zvěře. Následovala vydatná zálivka. Doufáme, že 
všechny stromy dobře porostou a budou dělat radost nám i dalším generacím. 
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Stromy a příslušenství pro zalévání byly pořízeny z dotace od Státního fondu životního 
prostředí, o kterou TJ Pohoří žádala na jaře tohoto roku. Celá tato akce je také součástí 
projektu – Sázíme budoucnost, při kterém po celé České republice vysazují dobrovolníci, 
města, obce, firmy, školy nebo spolky nové stromy, aby oživili zeleň ve svém okolí. Cílem 
iniciativy je vysadit 10 milionu stromů. (www.sazimebudoucnost.cz) 

Kamila Effenberková, TJ Pohoří 

 



Listy obce Pohoří             č. 4 / 2020 

 
14 

  NA HŘIŠTĚ PO SPORTOVNÍM ZÁŘÍ PŘIŠEL PRACOVNÍ ŘÍJEN 
 

Druhou zářijovou sobotu proběhl na místních tenisových kurtech 10. ročník posvícenského 
tenisového turnaje ve čtyřhrách PAŽĎA CUP. Dvacet přihlášených tenistů se rozlosovalo do 
deblových párů a ve dvou pětičlenných skupinách bojovali o postup do čtvrtfinále. Krásné a 
teplé počasí přilákalo několik diváků a pozvání na krátkou exhibici neodmítli dva legendární 
výborní tenisté Björn Borg a John McEnroe. 

 
Poděkování patří partnerům, kteří nás každoročně podporují a připraví pro všechny páry 
hodnotné ceny. Tu nejcennější si odnesl pár Pavel Žďárek ml./Viktor Mervart, který si ve 
finále poradil s párem Václav Frýda/Milan Dušek. Boj o třetí místo zvládla lépe dvojice Míra 
Hladík a Václav Mňuk. Prosluněný den jsme si všichni náramně užili a těšíme se na další 
ročník a celou nadcházející tenisovou sezonu. 

Již podruhé jsme se sešli po nedělním posvícenském obědě na místním fotbalovém hřišti při 
obnovené tradici. V exhibičním zápase v malé kopané proti sobě nastoupili tým Svobodní, 
v červených dresech, a tým Ženatí v zelené kombinaci. V roli sudího se představil Jiří 
Oubrecht.  



Listy obce Pohoří             č. 4 / 2020 

 
15 

 

Souboj dravosti a zkušenosti zahájili lépe hráči v zeleném, kteří se po laciné chybě brankáře 
Svobodných dostali do vedení. Po tomto budíčku však červení převzali otěže zápasu 
a nakonec zvítězili v poměru 11:6. Většímu rozdílu ve skóre zabránila, v exhibičním duchu, 
nakloněná rovina rozhodčího, který v druhém poločase všechny míče v zámezí přisuzoval  

Ženatým a v závěru zápasu dokonce nepustil mužstvo ve vedení ani za půlící čáru. Tuto 
skutečnost ale vzali všichni hráči sportovně a i s diváky si fotbalové odpoledne vychutnávali 
plnými doušky. 

 

Dne 1. 10. 2020  se sešel náš spolek, na základě prosby paní starostky, na úklid sklepních 
prostor pod tělocvičnou. Sklep byl za dlouhá léta plně zaplněn, ale po našem zásahu 
a naplnění 2 kontejnerů směsného odpadu, železa a skla nás hřál dobrý pocit z  vykonané 
práce. Ještě že se v této době hojně používají roušky a respirátory, bez nich by to opravdu 
nešlo. Sklepní prostory jsou nyní uklizené a prázdné. 

Pavel Žďárek, Viktor Mervart a Kateřina Stodůlková, TJ Pohoří 
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  TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA ZAZNÍ NA DOBRUŠSKU  
      UŽ PO DVACÁTÉ 
 
Možná letos nebude znít ulicemi jako obvykle, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především 
požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým 
opatřením. Nemusíte se bát – zdraví Vás, jakožto našich příznivců, i koledníků je pro Charitu 
na prvním místě. A tak se tři králové pilně připravují na koledu buď s rouškami, nebo na 
koledu virtuální, stále nevíme, co nám situace dovolí.  

Jisté však je, že Tříkrálová sbírka bude a koleda se uskuteční. Všichni musíme však počítat 
s možností, že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář, 
existuje tedy několik scénářů, o kterých se diskutuje už od října. Nejvíc reálná se v současné 
chvíli jeví koleda s omezeními, při níž budou dodržena všechna hygienická nařízení.  

 
Hlavní koledovací den bude v Dobrušce a okolí původně plánovaná sobota 9. ledna 2021. 
Letos poprvé ale neproběhne koleda pouze v jednom dni, on-line koledování bude trvat 
nejspíš až do 24. ledna. 

Jsme připraveni neriskovat zdraví Vás, přispěvatelů, ani našich dobrovolníků. Jednáme se 
všemi zapojenými obcemi a připravujeme se na všechny možné varianty. Věřte, že jen velmi 
neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože osobní setkávání je jedním 
z nejdůležitějších momentů sbírky. Pokud to jen trochu půjde, budeme se snažit nepřipravit 
dárce o zážitek z koledy ani z požehnání, které koledníci do domů přinášejí.  

Další informace se dozvíte začátkem ledna, kdy budeme znát aktuální epidemiologickou 
situaci a možnosti koledování. 

Za celý charitní tým Ing. Jana Poláčková, Farní charita Dobruška 
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  NEJVĚTŠÍM ÚKOLEM JE UDRŽET PÉČI O SENIORY 
 

Farní charita Dobruška poskytuje už devět let službu osobní asistence všem 
potřebným zájemcům od 3 let věku, valnou většinu však tvoří senioři, kteří již 
plně nezvládají sami běžné životní úkony. Naše obětavé asistentky je navštěvují 
v jejich domácnostech a pomáhají jim setrvat v jejich domácím přirozeném 
prostředí tak dlouho, jak to jenom lze. Tato činnost je důležitá nejenom pro 
psychiku uživatelů a jejich rodin, ale významně odlehčuje i požadavkům na umístění do 
domovů důchodců, LDN apod.  

Charita nepřerušila svoji činnost ani v první ani v druhé koronavirové vlně. Někteří naši 
staroušci či spíše jejich rodiny sice některé služby kvůli obavám z covidu dočasně přerušili, 
ale hned se ujišťovali, že jakmile nejhorší čas pomine, ihned k nim zase nastoupíme. 
A zároveň ve stejném čase žádají noví uživatelé a jejich blízcí, abychom jim služby začali 
poskytovat bez ohledu na stávající nákazovou situaci.  

Přestože byly školy zavřené, asistentky s dětmi školou povinnými si zajistily hlídání dětí vždy 
tak, aby naši uživatelé nepocítili žádné výpadky. I když nebylo to vůbec jednoduché v době, 
když byly dvě asistentky pozitivně testovány a na 10 až 14 dní nám vypadly z týmu. V tu dobu 
ostatní zdravé asistentky sloužily a zaskakovaly, jak mohly nejvíc.  

Takže jsme se brzy mohli vrátit ke všem našim uživatelům, kteří službu nepřerušili.  Jsme 
velice rády, že uživatelům služby osobní asistence se prozatím koronavirus vyhýbá, takže 
jsme doposud nemuseli zavést žádná mimořádná opatření.  

Ochranných pomůcek jsme měli na jaře dostatek, a i v současné době jsme nakoupili v rámci 
dotačních programů dostatečné množství. Roušky, respirátory, rukavice a dezinfekce nechybí 
u žádného z uživatelů a vždy všechna hygienická opatření dodržujeme. Drží nás nad vodou 
výborný kolektiv, vzájemná důvěra a dobrá nálada. Věříme, že všechny nástrahy doby 
koronavirové ustojíme, a život se brzy vrátí do normálních kolejí. 

Bc. Olga Valenčinová 

 

  JEDEME V TOM SPOLEČNĚ  
      TŘÍDĚNÍM BATERIÍ PŘISPÍVÁME K OCHRANĚ PŘÍRODY 
 

Víte, proč je důležité třídit a recyklovat baterie? Důvod je jasný – baterie obsahují škodlivé 
látky, včetně těžkých kovů, a pokud bychom je hodili do běžného odpadkového koše, 
putovaly by odtud do popelnice a pak na skládku. V přírodě by znečišťovaly ovzduší, půdu a 
vodu. Díky recyklaci nejenže přírodu neznečišťujeme, ale navíc ji šetříme, protože z použitých 
baterií získáváme druhotné suroviny, které mohou sloužit k výrobě nových produktů. 

Baterie sbíráme i u nás v Pohoří a to na obecním úřadě či na sběrném dvoře. V roce 2019 
jsme vytřídili 20 kg použitých baterií, což představuje 13 kg kovonosných surovin.  
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Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, 
jsme za naši činnost obdrželi OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

Pojďme se ještě trochu blíže podívat na význam recyklace baterií. Možná vás překvapí, že 
prostřednictvím recyklačních procesů jsme schopni ze 100 kilogramů baterií vytěžit 
65 kilogramů kovonosných surovin.  

Takto získáváme ocel, zinek, mangan, nikl, měď, ale také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. 
Jejich využití je široké – od výroby konstrukcí, akumulátorů, střešních okapů, popelnic, až po 
příbory, CD/DVD disky, mince, kosmetiku nebo šperky.  

Spotřeba baterií nezadržitelně roste a s tím se zvyšuje i význam jejich ekologické recyklace.  

Každoročně je v České republice vytříděno zhruba 1 700 tun baterií.  

To odpovídá hmotnosti přibližně 250 sloních samců nebo deseti Petřínských rozhleden. Zdá 
se vám to hodně? Toto množství však představuje pouze 45 % všech baterií dodaných na trh. 
Je tedy, co zlepšovat! 

Každý máme možnost volby – 
chovat se zodpovědně a dát 
použitým bateriím šanci na 
„druhý život“, aby nám suroviny 
z nich po recyklaci znovu 
sloužily, nebo to prostě neřešit. 
Věříme, že jsme vás tímto 
článkem přesvědčili, že je 
potřeba TO ŘEŠIT a že třídění 
baterií má velký smysl.  

My máme jasno – volíme 
zodpovědnost! Jsme rádi, že 
také touto cestou můžeme 
přispět k ochraně životního 
prostředí. Děkujeme, že v tom 
jedete s námi.  

Sběrnou nádobu, do které 
můžete odevzdávat použité 
baterie, najdete ve vchodu na 
Obecní úřad Pohoří nebo můžete 
baterie odevzdat ve Sběrném 
dvoře Pohoří. 

Více informací si můžete přečíst 
na www.ecobat.cz nebo na FB 
profilu ECOCHEESE. 

 

http://www.ecobat.cz/
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KOUPÍM STARÉ  

PIVNÍ LÁHVE 
jsem sběratel 

tel.: 604 570 663 
Děkuji. 

 

 

 

 

Možnost inzerce 
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 okolo 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. 
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  AKCE NA ZAČÁTEK ROKU 2021 
 

Rok 2020 byl z pohledu pořádání kulturních 
a   společenských akcí velmi ovlivněn 
epidemiologickou situací. Je velmi pravděpodobné, 
že mnoho omezení se bude týkat i začátku roku 
následujícího.  

Proto je následující tabulka akcí pouze velmi 
orientační, protože netušíme, zda, a za jakých 
podmínek, se akce uskuteční. O všem ale budete 
včas informováni. Věříme, že v příštím roce bude 
kulturní život v obci probíhat bez větších omezení, a proto nadále připravujeme mnoho akcí. 
Doufejme, že si je všechny užijeme.  

Za Kulturní komisi obce Pohoří bych Vám chtěl popřát klidné svátky a kulturně nabitý  
rok 2021. 

Viktor Mervart, předseda Kulturní komise 

 

datum název akce místo pořadatelé 

29.12. Tajný pochod  ? km KČT Pohoří 

9.1. Tříkrálová sbírka? obec Charita, Obec 
Pohoří 

6.2. Masopust obec spolky + Obec 
Pohoří 

20.2. Hasičský ples  pohostinství SDH + Obec Pohoří 

26.2. Divadlo: Orlíčci v rybníku pohostinství Obec Pohoří 

26.3. Divadlo: Sborovna pohostinství Obec Pohoří 

27.3. Cestovatelská beseda Jiřího Máry pohostinství Obec Pohoří 

 

 

 

 

 
 
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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