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LISTY OBCE POHOŘÍ
Čtvrtletník o životě a dění v obci

č. 1 / 2021

Vážení spoluobčané,
rozvoj obce Pohoří patří dlouhodobě mezi naše priority. Již delší dobu zaznamenáváme
zvýšený zájem především z řad vás, našich občanů, o výstavbu nových domů v katastru obce,
a to v situaci, kdy se volných pozemků nedostává. Jsme proto rádi, že možnost rozšířit naši
obec o další územní plochu pro výstavbu nových rodinných domů je opět o něco blíže. Na
základě Územního plánu Pohoří, vydaného v září loňského roku, byly zahájeny práce na
zpracování územní studie pro lokalitu určenou pro výstavbu rodinných domů.
Územní studie určí strukturu veřejných prostranství včetně umístění komunikací a veřejné
zeleně, navazující parcelace, základní regulační prvky pro zástavbu, řešení technické
infrastruktury, a to vše s ohledem na charakter obce a ráz okolí. Zhotovitelem studie je Ing.
arch. Jindra Kemrová a odpovědným projektantem Ing. arch. Karel Novotný, který je
dlouhodobým spolupracovníkem obce v oblasti územního plánování, je zhotovitelem
Územního plánu Pohoří a má podrobné znalosti zdejší lokality. Vše, co se územního plánování
týče, má samozřejmě svá pravidla, zákonem dané náležitosti a procesy schvalování. V rámci
těchto procesů se budete moci i vy, občané Pohoří, včas s podobou studie seznámit.
Pro naši obec je dalším důležitým dokumentem nový digitální povodňový plán, který schválili
zastupitelé na svém zasedání dne 16. února 2021. Zveřejněn je na povodňovém portálu:
https://vop-povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/pohori-580
Ke zpracování tohoto dokumentu, který pro obec zhotovila společnost VOP Dolní Bousov
s.r.o., se přistoupilo na základě nutnosti povodňový plán po mnoha letech aktualizovat,
zároveň s tím využít možnosti jej digitalizovat a zpřístupnit v případě potřeby nejen všem
členům povodňové komise, ale i dalším organizacím a občanům.
Na zpracování tohoto projektu obec podala žádost o dotaci. Součástí projektu je i pořízení
hladinoměrného čidla, které se nachází na břehu řeky Dědiny poblíž přivaděče vody do
Zlatého Crku protékajícího obcí. Signalizuje zvýšenou hladinu vody a upozorňuje povodňovou
komisi, když je třeba přivaděč uzavřít. Novým povodňovým plánem jsme vyřešili jednu
z povinností obce při řízení ochrany před povodněmi, ale především věříme v to, že naší obci
riziko povodní, jaké zažila v minulosti, v budoucnu již hrozit nebude.
(pokračovaní na str. 2)
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Na svém 18. zasedání 16. února 2021 zastupitelé projednali poskytnutí finanční podpory
jednotlivým spolkům, které svou činností přispívají ke společenskému, kulturnímu a
sportovnímu dění v obci. Pro TJ Pohoří byla schválena neinvestiční dotace ve výši 46 560 Kč,
činnost Sboru dobrovolných hasičů Pohoří bude podpořena částkou 42 000 Kč, Myslivecký
spolek Pohoří obdrží 7 500 Kč a Klub českých turistů, odbor Pohoří částku 5 000 Kč. Obec
podpoří i činnost Českého svazu včelařů, základní organizace České Meziříčí, v němž jsou
sdruženi i včelaři z Pohoří, a to příspěvkem ve výši 5 000 Kč na péči o včelstva pro zajištění
opylovací funkce v krajině.
Díky souhlasu zastupitelů bude obec i nadále podporovat nové občánky. Rodičům dětí, které
se narodily v loňském roce a mají trvalý pobyt v Pohoří, bude poskytnut finanční dar ve výši
5 000 Kč. Abychom udrželi stabilní počet žáků v naší škole, podporovali její další existenci a
rozvoj, rodičům žáků 5. ročníku, kteří ukončí docházku, budeme i nadále přispívat částkou ve
výši 5 000 Kč na žáka. Za každý ukončený školní rok docházky je to
příspěvek ve výši 1 000 Kč.
I nadále budeme pokračovat v poskytování darů občanům obce při
příležitosti jejich významných životních jubileí, a to v podobě poukázek
v hodnotě 500 Kč na nákup zboží v místní prodejně. Občané dar obdrží
při příležitosti dosažení 65, 70, 75 a 80 let věku, senioři starší 80 let pak
každoročně.
Helena Suchánková, starostka obce

 S LETNÍMI KONCERTY POČÍTÁME
Přestože opatření se stále zpřísňují, všichni v obci
věříme, že s příchodem léta se budou moci
kulturní akce uskutečnit. Proto připravujeme akce
se stejným nasazením jako v minulých letech.
Pokud Covid-19 dovolí, můžete se těšit na tradiční
Pohořské hudební večery, které se budou střídat
s Rockovými zábavami.
V letošním roce jsou v plánu také Oslavy 660 let
obce Pohoří, zda se ale o pouťovém víkendu
uskuteční, zatím nikdo netuší.
Kalendář akcí koordinujeme se všemi spolky
i Pohořskou baštou, avšak rozhodli jsme se ho zatím nezveřejnit, protože netušíme, jak se
situace vyvine. Všechny informace o akcích se včas dozvíte.
předseda Kulturní komise Viktor Mervart
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 INFORMACE Z OÚ
Poplatky v roce 2021
Místní poplatek za odpady a za psy můžete zaplatit převodem na účet obce
124 102 594/0600, variabilní symbol je číslo popisné, do popisu platby uveďte typ poplatku:
odpady, pes. Platbu převodem preferujeme z důvodu snížení rizika přenosu nákazy. Kdo
nemá možnost bezhotovostní úhrady, může zaplatit v hotovosti v úředních hodinách na OÚ
Pohoří. Známku na popelnici si vyzvedněte na obecním úřadě.
Výše poplatků zůstává stejná jako v předchozím roce:
Poplatek
za
odpady
na
2021
kalendářní rok 2021 je 400 Kč za Svoz popelnic - každý lichý týden ve čtvrtek
osobu trvale hlášenou v obci Svoz žlutých pytlů s plasty - první pondělí kromě svátků
Pohoří nebo za rekreační objekt. leden
únor
březen
duben
květen
červen
Splatnost je do 30.4.2021.
Svozový den popelnic je každý
lichý týden ve čtvrtek.

4.

1.

1.

7.

4.

4.

21.

18.
srpen

Svozový den plastů ve žlutých
červenec
pytlích je první pondělí v měsíci,
s výjimkou svátků, kdy je svoz 7.středa
8.
posunut na první pracovní den
22.
po svátku.

2.

3.

7.

15.

13.

10.

18.

29.

27.

24.

září

říjen

listopad

prosinec

4.

1.

6.

2.

1.

6.

6.út

5.

16.

14.

11.

9.

19.

30.

28.

25.

23.

Poplatek za jednoho psa je 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele je
poplatek 200 Kč. Splatnost je do 30.4.2021, 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.
Vítání občánků
Obec Pohoří zve nové občánky narozené v roce 2020 ke slavnostnímu vítání,
které je plánováno v červnu 2021. Podmínkou je trvalé bydliště v obci
Pohoří a zaplacený místní poplatek za odpady na rok 2021. 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.
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 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POHOŘÍ
Začátek nového roku bohužel nepřinesl žádné zlepšení
pandemické situace, a tak je toto období jiné než roky
předešlé. Každoročně jsme byli zvyklí začátek roku trávit
přípravami na hasičský ples, pořádat výroční schůzi, ale
tento rok jsme byli nuceni tyto akce prozatím zrušit.
I přes toto složité období se snažíme nezahálet a v rámci
možností udržovat a vylepšovat hasičské vybavení. To, jak je
naše výjezdová jednotka připravena, bohužel měla opět
možnost ukázat 13. února, kdy došlo v naší obci k požáru
dřevěné kůlny, kde bylo uskladněno dřevo a další vybavení.

K požáru vyjely jednotky profesionálních hasičů z Dobrušky a jednotky dobrovolných hasičů
z Pohoří, Opočna a Bohuslavic. Díky včasnému zásahu se podařilo požár brzy uhasit a, i když
vznikla na majetku škoda, byla větší část zachráněna.
Oproti předešlým zimám nastalo letošní únor několik mrazivých dní, a proto jsme společně
s členy TJ Pohoří připravili ledové kluziště na místním hřišti. Dobré dílo se i přes počáteční
obavy podařilo a posloužilo především bruslařům z dětských řad. I když ledová plocha
bohužel po několika dnech vlivem počasí roztála, vyvinuté úsilí za rozzářené tváře dětí
rozhodně stálo. V této nelehké době jsme se rozhodli nabídnout pomoc našim
spoluobčanům s dopravou k lékařům či na úřady, s dovozem nákupů apod. Tato nabídka až
do odvolání stále trvá a rádi Vám budeme v případě potřeby nápomocni.
V neposlední řadě Vám chceme do příštích dnů popřát hlavně pevné zdraví, fyzickou a
psychickou pohodu. Stále věříme, že se v dohledné době budeme moci všichni setkat na
akcích v rámci obce.
Za SDH Pohoří Petra Vošlajerová
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 KRAJ ZAVÁDÍ ZMĚNY V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ
Od 7. března v Královéhradeckém kraji autobusoví dopravci zahájili provoz podle nových
smluv na následujících 10 let. Cesta autobusy je jednodušší a komfortnější. Názvy některých
zastávek jsou upravené.
Nově provozuje autobusovou
dopravu v kraji jen 5 dopravců.
Každá společnost zajišťuje
určitou oblast, pro Rychnovsko
je to Konsorsium Transdev
Morava s.r.o. a Audis Bus s.r.o.

Novým jednotícím vizuálním prvkem na autobusech
v Královéhradeckém kraji a heslo „Propojíme Vaše cesty“.
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Platit se může kartou a zjednoduší se přestupy
Cestující již nepotřebují čipovou kartu IREDO, aby mohli přestupovat na jeden jízdní doklad.
Jízdenka bude nově opatřena QR kódem, který bude při přestupu možné načíst v navazujícím
spoji. Na celou cestu tedy stačí pouze jedna jízdenka. Při placení jízdenky je možné využít i
platbu bankovní kartou, takže již nebude potřeba hledat po kapsách drobné.
Při jízdě lze využít nové vybavení vozů
Novinkou je také vybavení uvnitř autobusů. Vozidla všech dopravců v kraji jsou vybavena
klimatizací, bezplatným internetovým připojením (WIFI FREE) a USB zásuvkami pro nabíjení
například mobilních telefonů. Dále je ve voze k dispozici LCD obrazovka, který zobrazuje
aktuální trasu i zpoždění spoje a možné návaznosti v přestupních bodech. Novým vybavením
jsou také informační vitríny a schránky na letáky, kde budou zveřejňovány novinky a aktuální
informace ve veřejné dopravě. Prostřednictvím mobilní aplikace IDS IREDO je možné
v chytrých telefonech sledovat polohu vozidla nebo vyhledat dopravní spojení. I na
autobusových zastávkách bude k dispozici pro načtení QR kód, díky kterému bude možné
zjistit aktuální zpoždění spoje.
Ani Pohoří se nevyhýbá změna názvů zastávek
Některé autobusové zastávky
na území celého kraje potkaly
změny v názvech. Jedná se
však většinou pouze o malé
úpravy, případně změny,
které názvy zaktualizují a
pomohou k lepší orientaci
cestujících.
Nepatrné změny se dočkala
i zastávka „Pohoří, mateřská
škola“, která se nově bude
jmenovat
zjednodušeně
„Pohoří, MŠ“.

Starý název

Nový název

Bohuslavice, autoopravna

Bohuslavice, ČOV

Bohuslavice, na Marijánce

Bohuslavice, Marijánka

Bohuslavice, lihovar

Bohuslavice, ZEPO

České Meziříčí, Skršice

České Meziříčí, Skršice, tošna

Dobruška, Pulice

Dobruška, Pulice, has.zbroj.

Dobruška, Domašín

Dobruška, Domašín, hostinec

V tabulce dodávám změny názvů vybraných zastávek v okolí naší obce.
„Věřím, že změny budou brány pozitivně a budou nemalým přínosem pro cestující veřejnost,“
komentuje novinky hejtman Martin Červíček, „zároveň bych chtěl požádat o shovívavost,
pokud se po zahájení provozu objeví dílčí nepříjemnosti. V takové situaci bude naší prioritou
všechny problémy neprodleně odstranit.“
Královéhradecký kraj v souvislosti se změnami ve veřejné dopravě spustil nové přehledné
internetové stránky https://www.dopravakhk.cz/, kde můžete najít všechny potřebné
informace.
Viktor Mervart
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 LETOS PRAVÁ ZIMA SESTOUPILA Z HOR I DO POHOŘÍ
Po několika letech, kdy v naší obci sníh „roztál dříve, než stihl nasněžit“ a mráz jsme si mohli
užít jen při hledání jídla v mrazáku, jsme o tuhé zimě letos nemuseli pouze snít. Milovníkům
zimních radovánek pomohla příroda. Na konci ledna přinesla do Pohoří sníh a v únoru se
sněhem dodala i tuhé mrazy. Proto nikoho nemuselo mrzet, že jsou horská střediska
zavřená. Takové malé středisko zimních sportů se podařilo vytvořit i v naší obci a jejím okolí.
Na polích a lukách okolo Pohoří
vzniklo
svépomocí
místních
občanů
několik
kilometrů
běžeckých stop. Kratší okruh byl
vytvořen na poli za Statkem u
Oubrechtů. Více kilometrů měřily
stopy směrem k Bohuslavicím,
které se táhly po obou stranách
protipovodňové hráze od Puliček
až k železniční trati. Stopy
křižovaly i louky v PR Zbytka, kde
se sportovci mohli kochat krásami zasněžených lužních lesů, a dalo se po nich dostat až do
Roheniček nebo Českého Meziříčí. Na těchto trasách se zejména o víkendu pohybovalo
mnoho běžkařů. Většina z nich se pohybovala maximálně po dvojicích, aby byla dodržena
vládní opatření.
V únoru s příchodem mrazů okolo -10 °C vytvořili členové
TJ Pohoří ve spolupráci s SDH Pohoří ledové kluziště na místním
hřišti. Lidé tak nemuseli chodit až na zamrzlé louky u Bohuslavic.
Tvoření ledové plochy na volejbalovém kurtu trvalo několik dnů,
následovně bylo kluziště využíváno hlavně malými dětmi, které
se za pomocí svých rodičů učily základům bruslení. Po tři večery
se na ledové ploše sešli i dospělí nadšenci, kteří si spolu
s bruslemi donesli i hokejky a pod umělým osvětlením si zahráli
lední hokej. Bohužel počasí dovolilo využívat kluziště pouze
několik dnů.
Na místním hřišti také přes zimu vyrostl kopec,
na který byla převážně využita zemina z
nevyužívané krosové tratě. Do této kupy byla
zabudována velká roura, kterou TJ Pohoří
daroval Pavel Šponar. Tento vytvořený tunel se
může stát zajímavou atrakcí.
Při bohaté
sněhové nadílce byl na kopec navezen sníh
z fotbalového hřiště a stal se tak místní
„sjezdovkou“. Svah využívaly hlavně děti, které
provětraly své boby a sáně.
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Situace letos neumožňovala prožít zimní období tak, jak jsme byli zvyklí v minulých letech.
Občané Pohoří si však dokázali poradit a za pomoci matky přírody, která jim seslala pravou
zimu až před práh, si užívali každou volnou chvíli na sněhu i na ledu.

Dnes teploty dosahují jarních hodnot a na zasněžené Pohoří můžeme už jen vzpomínat. Tyto
vzpomínky bychom si měli pečlivě střežit, protože kdo ví, kdy znovu i k nám do podhůří
přijde taková pravá zima jako v letošním roce. Čekali jsme na ni již několik let a můžeme
pouze doufat, že ta příští přijde mnohem dříve.
Viktor Mervart

 ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Co se u nás ve škole děje? V prosinci jsme se
nakrátko sešli se všemi žáky při běžné prezenční
výuce a dokonce jsme společně mohli oslavit
Vánoce a nadělit si dárky pod stromeček.
Bohužel, nových her a hraček si ve školní družině
většina dětí neužila, hned od 4. ledna se žáci 3.,
4. a 5. ročníku museli opět vrátit k distanční
výuce.
Děti doma pracují on-line každý den, paní
učitelky vedou hodiny tak, aby vzdělávání
pokračovalo a co nejvíce se blížilo běžnému
stavu. Všichni žáci se k vyučování připojují a plní
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podle svých schopností zadané úkoly. Přesto je již nyní na dětech znát únava a trochu i
rezignace na školní práci. Asi se jim přece jen po škole stýská.

Do školy tak již dva měsíce chodí jen prvňáci a druháci. Vyučujeme podle pevného rozvrhu a
dodržujeme všechna doporučená opatření: celý den pracujeme v rouškách, chodíme často
ven na procházky, hodně větráme, dezinfikujeme si ruce. V provozu je i školní družina.
V uplynulých měsících jsme si užili sněhu, postavili jsme si sněhuláky i sněhové sochy, vyrobili
si závěsné semínkové svačinky pro ptáky, dokonce jsme si zapekáčovali na pěkném novém
kopci na hřišti. Připomněli jsme si i masopust. Ve družině a při pracovních činnostech si děti
vyrobily škrabošky a převlékly se za masopustní šašky.
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A učíme se. Učivo zvládáme, ale už i nám je ve škole smutno a těšíme se na všechny ostatní
žáky. Všichni si přejeme, abychom se mohli znovu co nejdříve sejít. Nezbývá nic jiného, než
doufat.
Mnoho zdraví a krásné jaro všem.
ředitelka Eva Bělohlávková
(článek byl napsaný před březnovým uzavřením škol, pozn. red.)

 ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLKY
Nový rok nezačal kvůli pandemii nijak příznivě, ale potěšilo nás poděkování z opočenského
Domova pro seniory Jitřenka, že jsme společně s mnoha dalšími účastníky udělaly radost
babičkám a dědečkům.
Zapojily jsme se do projektu „Pojďme
společně udělat radost klientům
Jitřenky“, vyrobily přáníčka a poslaly
něco dobrého na zub.
Leden jsme přivítaly tématem „Jak
u nás voněly Vánoce“, kdy jsme si
společně s dětmi zavzpomínaly na
Vánoce a poté jsme si užívaly zimy a
zimních radovánek. Dále jsme si
povídaly o zimním oblečení, znacích
zimy a zimních sportech.
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Na konci ledna jsme se měly s přihlášenými dětmi zúčastnit Medvědovy lyžařské akademie
v Sedloňově, ale i když by sněhové podmínky byly ideální, z důvodu pandemie byla tato akce
zatím odložena.
Začátkem února nás čekala druhá karanténa, ale tentokrát se týkalo testování jen 3
zaměstnanců a 11 dětí, pro ostatní zůstala školka v provozu. Děti, které nebyly v karanténě,
čekalo oblíbené téma „Barevný týden“, kdy jsme se tentokrát zaměřily na barvy a vzory. Děti
čekal barevný, puntíkatý, pruhovaný, obrázkový, a kostkovaný den. Děti chodily do školky
oblečené v předem domluvené barvě nebo vzoru.
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Všichni z povinné karantény měli negativní výsledek na Covid-19, takže jsme se ve školce
opět všichni sešli 8.2. Povídali jsme si o povoláních, jako je např. popelář, učitelka, stavitel,
lékař a zvěrolékař.
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Novinkou v tomto školním roce byla realizace projektového dne v MŠ, ve spolupráci s Malou
technickou univerzitou na téma Malý stavitel. Paní lektorka dětem vysvětlila důležité pojmy
k tématu, např. stavba, ukázala jim označení jednotlivých budov, dokázala děti zaujmout a
vhodně motivovat. Děti stavěly nejprve silnice a potom město pomocí kostek ze
stavebnice Lego Duplo, ve skupinách překreslovaly stavby z kostek do mapy. Na závěr byly
děti pochváleny a získaly za odměnu diplomy. Projektového dne se účastnili předškoláci a
„prostředňáci“. Pomocí projektového dne byly děti různými metodami práce vedeny
k samostatnému řešení úkolů, k rozvoji logického myšlení, koncentraci pozornosti,
procvičování hrubé a jemné motoriky atd. Tato aktivita byla povinná v realizaci Šablon III, ze
kterých je financován i školní asistent.
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Na konci února navštívila MŠ logopedka Radka Stratílková a provedla u dětí za účasti rodičů,
kteří o to měli zájem, logopedickou depistáž. Jako každý rok nás čekal ve školce i karneval.
Děkujeme maminkám, že svým dětem připravily krásné masky. Karnevalové odpoledne bylo
plné smíchu, radosti a tanečků.

V současné době jsou divadelní představení v MŠ zrušeny, ale doufáme, že nás zase někdy
divadlo ve školce navštíví.
S příchodem jara přejeme dobrou náladu a věříme ve zlepšení celkové situace.
Za kolektiv MŠ ředitelka Marcela Michlová

 KÁNĚ LESNÍ – PTÁK ROKU 2021
Titul Pták roku uděluje Česká společnost ornitologická (ČSO)
pravidelně již od roku 1992. Udílením tohoto čestného titulu
upozorňuje na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybízí
veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně.
Zároveň tím podněcuje zájem lidí o ptactvo a přírodu
obecně. Ptáka roku vybírá Výbor ČSO a obvykle se jím stávají
pro lidi zajímavé, známé nebo u nás hojné druhy, které je
možné snadno pozorovat nebo se přímo aktivně zapojit do
jejich ochrany.
S vyhlášením Ptáka roku 2021 vydává ČSO zvláštní číslo
časopisu Ptačí svět věnované káni.
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Káně lesní
(Buteo buteo) je v Česku i Evropě nejrozšířenějším a nejpočetnějším dravcem. Podle
posledních odhadů hnízdí v Česku 11 - 14 tisíc kání lesních. V Evropě se káně v době hnízdění
vyskytuje na 78 procentech území. Žádný jiný dravec není rozšířenější a hojnější. „Každý, kdo
alespoň občas vyjde do přírody, má možnost se s kání potkat, jak sedí na vyvýšených místech
u silnice nebo loví na poli hraboše,“ uvádí ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

Jak žije káně lesní
Káně lesní tvarem a velikostí těla (široká křídla,
na konci s prstovitě roztřepenými letkami,
středně dlouhý ocas) připomíná menšího orla.
Kroužení vysoko nad krajinou využívá káně k
vyznačování hranic teritoria, pomáhá jí při tahu
a v menší míře též při pátrání po kořisti. Její
kořistí jsou drobní živočichové, hlodavci
velikosti hraboše, mláďata ptáků ale i větší
brouci či žížaly.
Káně si staví vlastní hnízdo obvykle na stromech, v některých oblastech je známo i hnízdění
na skalách a občas i na zemi. Jakmile je hnízdo připraveno, samice začíná snášet dvě až tři
vejce. Začátek snůšky spadá na začátek dubna. S mláďaty od jejich vylíhnutí zůstává na
hnízdě samice, samec živí celou rodinu až do tří týdnů od vylíhnutí, kdy se do lovu zapojuje i
samice. V podmínkách střední Evropy vyvádí jeden hnízdící pár kání průměrně 1,8 mláděte.
Zásadním činitelem je dostupnost potravy.

Rozšířený, ale přehlížený dravec je ohrožený zejména hubením hrabošů
Tento dravý pták je podle odborníků na ptactvo veřejností v naší krajině přehlížený. Ač jde o
dokonale přizpůsobivý druh, který vyvinul skvělé strategie, jak přežívat a prosperovat v
krajině pozměněné člověkem, je káně v posledních letech ohrožena lidskou činností. A to
zejména hubením hrabošů, kteří jsou častou obživou kání. Káně jsou tak účinným a
přirozeným pomocníkem zemědělců redukujícím stavy hrabošů.
Zatímco zemědělci hraboše nesnáší, káním jejich vysoké stavy prospívají a ze silných
hraboších roků dokážou káně významně těžit. Naopak v letech, kdy je hrabošů méně, někdy
ani nezahnízdí všechny páry. Káně sice dokážou nedostatek hlodavců nahradit třeba lovem
ptáčat či hmyzu, ale jejich tělesná stavba je především uzpůsobena pro lov hlodavců v
otevřené krajině.
„V roce 2019 nám hraboši spásali pole s vojtěškou. Kromě povláčení pole, abychom
hrabošům zahrabali nory, jsme také zatloukli na celé ploše několik desítek bidýlek. Ta byla
zpočátku hodně obsazena káněmi, ale koncem zimy tu číhali dravci jen sporadicky. Byly tam
sice tisíce hraboších nor, ale už nepoužívaných. To také vysvětlovalo nepřítomnost dravců. V
souvislosti s hraboši jsme díky káním zaznamenali jen zanedbatelné, akceptovatelné škody,“
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říká o roli kání v polním hospodaření ekozemědělec a zakladatel společnosti PROBIO Martin
Hutař.

V posledních dvou letech jsou přemnožení hraboši tráveni jedem, což představuje podle
České ornitologické společnosti nebezpečí i pro káni. Hraboše polyká vcelku, případný jed
tak proniká i do jejího těla. Dospělá káně potřebuje denně zhruba pět hrabošů, mláďata na
hnízdě, než vylétnou, jich spotřebují asi 700.
Další smrtelně nebezpečnou hrozbou jsou pro káni dráty a sloupy elektrického vedení. Na
linkách vysokého napětí u nás v důsledku výboje ročně uhyne odhadem asi 40 tisíc kání.
Kromě toho káni ohrožují také traviči, kteří pokládají návnady s nelegálním nervovým jedem
karbofuranem. I přesto, že jeho držení a používání je už od roku 2008 zakázané.

Sledujte káně a dejte nám o nich vědět
I v těchto dnech lze káně pozorovat na polích, jak loví
hraboše. „Pro veřejnost je to skvělá příležitost, jak se zapojit do
sledování tohoto zajímavého druhu. Všímejte si kání, pozorujte
je a vkládejte informace do databáze www.birds.cz. Pomůžete
nám tím zjistit, kde se káním daří a naopak, kde na ně může číhat
nebezpečí, pokud například najdete mrtvou káni. Nejenom vzácné
a ohrožené druhy stojí za naši pozornost. Naopak, běžné druhy
mají zásadní význam pro fungování ekosystémů a právě díky nim dostáváme včasné signály o
tom, co záhy ohrozí i druhy méně běžné,“ vysvětluje autor odborných publikací o káni Petr
Voříšek.
Zdroj: https://www.birdlife.cz/ptak-roku-2021-kane-lesni/
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 POZDRAV JARA
Jaro se již naplno začalo hlásit o slovo a začalo nám nabízet svoji krásu plnou svěží zeleně.
Přejme si všichni vzájemně, abychom se již brzy mohli bez obav zhluboka nadechnout
čerstvého vzduchu, který nebude filtrovaný rouškou či respirátorem.
Krásné a klidné prožití jara!

Foto: Přírodní rezervace Zbytka
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