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Vážení spoluobčané, 

v květnu byly zahájeny práce na největší investiční akci obce v letošním roce,  
a to rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v kilometrovém úseku od železniční stanice 
směrem do centra obce. Projekt byl připravován již v průběhu loňského roku. Jedná se  
o rekonstrukci chodníků podél silnice vedoucí od železniční zastávky, a to ve třech úsecích  
-  78 metrů na pravé straně za železničním přejezdem po autobusovou zastávku, 214 metrů 
na levé straně až po komunikaci u potoka Zlatý Crk a dále pokračování chodníků v délce  
717 metrů. Nové chodníky budou vybudovány tak, aby poskytovaly bezbariérový přístup pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to vše za účelem zajištění maximální 
bezpečnosti chodců a uživatelů veřejné dopravy v daném úseku. Spolu s tím dojde  
i k modernizaci veřejného osvětlení.  

Stejně tak jako každá stavba i tato rekonstrukce bude vyžadovat určitá omezení. Prosíme vás 
proto o poskytnutí součinnosti, o trpělivost a určitou ohleduplnost při probíhajících 
stavebních pracích, které provede stavební firma ŠTĚPÁNEK, spol. s.r.o. z Opočna. Ukončení 
prací je dle uzavřené Smlouvy o dílo plánováno nejpozději do 31. 12. 2021. 

Celý projekt nese oficiální název „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Pohoří – chodník podél 
silnice III/30426“ a je podpořený z Integrovaného operačního programu, výzvy č. 53 
Udržitelná doprava – integrované projekty SCLLD – SC 4.1 a výzvy č. 14 „MAS POHODA-IROP-
Bezpečnost dopravy a cyklodoprava I“.   

Dotační podpora z Evropského fondu pro regionální může činit až 3,4 milionu korun. Jedná se 
prakticky o maximální částku, kterou jsme mohli dostat. Představuje totiž 95% výdajů 
označených podle pravidel dotací jako celkové způsobilé výdaje projektu. Jsme rádi, že se 
nám podařilo takovou podporu získat. Další podrobnosti o tomto projektu lze získat na webu 
naší obce.  

 

 (pokračovaní na str. 2) 
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Právě tam lze najít i informace o dalších realizovaných projektech v Pohoří, a to i díky tomu, 

že webové stránky obce mají novou podobu, jak jistě mnozí z vás již zaznamenali. Nový web 

zároveň splňuje veškeré legislativní náležitosti, včetně přístupnosti stránek rovnoprávně 

osobám se zdravotním postižením. Dostupnost informací pro naše občany je důležitá, a tak 

věříme, že pro vás nové webové stránky budou představovat přehledný a zajímavý zdroj 

informací. Vedle aktuálních informací zde najdete úřední desku, ale například i podrobnosti o 

strategickém plánu rozvoje, územním plánu či digitální povodňový plán. Dále je zde i odkaz 

na webové stránky naší školy a školky či představení organizací a spolků v obci. Samozřejmě 

nemůže chybět vstup do digitální kroniky. Velké poděkování za novou podobu webu patří 

jeho autorům, Janu a Vítu Juráskovým, kteří se o něj starají už mnoho let.  

Pro obec příjemnou událostí se stalo 28. května natáčení filmového dokumentu o 

pohořském rodákovi Miloni Čepelkovi. Natáčelo se v místním pohostinství, divadelním sále či 

u rodného domu pana Čepelky, který letos oslaví 85 let. Pan Čepelka je známý především 

jako herec a spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana. Jeho činnost je ale velmi obsáhlá. Je 

také básník, prozaik, textař, a dokonce i scenárista a moderátor či velký milovník dechové 

hudby. Jsme rádi, že se pan Čepelka do rodné obce vrací a nezapomíná na ni. Zastupitelé již 

9. prosince loňského roku souhlasili na základě žádosti autorů dokumentu s podporou 

tohoto projektu, a to poskytnutím finančního daru ve výši 25 tisíc korun.  

(více z natáčecího dne na str. 8)  

 

Foto: Tomáš Teglý 
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Naši zahrádkáři mají od 11. května nového předsedu, kterým je pan Jan Šolc. Až do roku 

2020 byl dlouholetým předsedou pan Jaroslav Mervart, který již bohužel není mezi námi. 

Věříme, že nadále bude probíhat velmi dobrá spolupráce mezi obcí a místní Základní 

organizací Českého zahrádkářského svazu Pohoří. Spolek má tradici již od roku 1965 a svého 

času činil počet členů více jak desetinu z celkového počtu obyvatel obce. Zahrádkářské plesy 

stejně tak jako výstavy byly vyhlášené po celém okolí. I dnes se zahrádkáři aktivně podílí na 

kulturním a společenském dění a starají se například o květiny v centru obce. Naši obec 

reprezentují a propagují například na tradiční výstavě Zahrada východních Čech 

v Častolovicích, které se pravidelně účastní. Těšíme se proto na jejich další společné aktivity 

ať již při rozšiřování členské základny, nebo při výstavách. 

Společenský život v naší obci měl dlouho pauzu kvůli epidemii koronaviru. Zdá se, že po této 

odmlce se život vrací do normálních kolejí. Díky uvolnění vládních opatření proti šíření 

koronaviru se otevřelo i občerstvení s posezením před místním pohostinstvím a na přírodním 

kulturním středisku. Věříme, že v návaznosti na to, jak se bude dařit zvládat situaci 

s koronavirem, se budou moci postupně v přírodním kulturním středisku konat i Pohořské 

hudební večery, které byly zpříjemněním kulturního života během léta. Přestože si asi všichni 

přejeme, abychom se mohli opět setkávat a volně se bavit, je i nadále důležité a prosíme vás, 

abyste dodržovali všechna nezbytná hygienická opatření a pravidla. 

Závěrem mi dovolte popřát vám všem co nejpříjemnější konec školního 

roku, abyste si následně co nejvíce užili letní prázdniny, během 

dovolených nabrali potřebné síly a energii, a především abyste zůstávali 

zdraví.  

Helena Suchánková, starostka obce 

 

  ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLKY 
 

Z důvodu nařízení vlády byly mateřské školy od 1. 3. do 9. 

4. 2021 uzavřeny. Děti, které mají předškolní vzdělávání 

povinné, plnily spolu s rodiči distanční vzdělávání. Každý 

týden jsme dětem posílaly různé pracovní listy, náměty na 

výrobky, básničky a písničky k danému tématu. Tímto 

bychom rády poděkovaly rodičům za spolupráci a za to, že 

s dětmi pracovní listy vypracovávali. Během uzavření 

školky jsme na školní zahradě připravily pro děti, nejen ze 

školky, dvě naučné jarní stezky – nejprve Úkoly víly 

Jarněnky a potom Velikonoční stezku. Jsme rády, že se 

dětem stezky líbily, a proto máme v plánu připravit i 

nějakou stezku na léto.  
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Od 12. 4. se MŠ opět otevřely, ale pouze pro předškoláky a děti rodičů zaměstnaných v IZS. 

Děti i zaměstnanci se povinně dvakrát týdně testovaly a za odměnu obdržely děti medaile. 

Od 26. 4. se MŠ otevřely pro všechny děti bez nutnosti absolvovat test. Testování zůstává 

jednou týdně pouze u zaměstnanců, kteří nejsou očkováni, během testování nebyl u nikoho 

zjištěn pozitivní výsledek. Na konci dubna jsme si s dětmi na zahradě užily Čarodějnický rej, 

děti plnily úkoly a na závěr je čekala odměna.  

 

3. až 7. května probíhal 

v MŠ zápis na školní rok 

2021/22, jako loni, opět 

bez osobní přítomnosti 

dětí. Bylo přijato 9 žádostí 

k předškolnímu vzdělávání, 

a protože do ZŠ odchází 

9 dětí, všem žádostem bylo 

vyhověno.  

Všechny děti, které 

odchází do 1. třídy budou 

navštěvovat ZŠ v Pohoří, 

2 děti mají odklad školní 

docházky.  

Takže v příštím školním roce bude kapacita MŠ 35 dětí opět zcela naplněna (27 dětí ve velké 

třídě a 8 dětí v malé třídě). 
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V květnu na nás čekalo povídání o zvířátkách, která žijí na dvorku, u vody a ve vodě nebo 

třeba v ZOO. Na zvířátka jsme se byli podívat u Mílů a u Nejmanů. Děti byly nadšené, když 

mohly vidět zvířátka naživo. Moc děkujeme, že nám to bylo umožněno.  

 

Po dlouhé době nás ve školce navštívilo 

i naše oblíbené divadlo Jójo tentokrát 

s Pohádkou z pralesa, která se dětem 

moc líbila.  

V červnu nás ještě čeká oslava 

k Mezinárodnímu dni dětí plná her 

a soutěží, focení na závěr školního roku, 

slavnostní rozloučení s předškoláky 

a nově i přenocování předškoláků ve 

školce spojené s pohádkovou stezkou a 

opékáním párků.  

Pevně doufáme, že se pandemie bude 

i nadále zlepšovat a všechny tyto akce 

se nám podaří zrealizovat.  

Mateřská škola bude o letních 

prázdninách uzavřena po dobu pěti 

týdnů (od 19. 7.  -  20. 8. 2021). 

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

budoucím prvňáčkům radostný a bezproblémový vstup do ZŠ. 

 

ředitelka MŠ Pohoří Marcela Michlová 
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  GRATULUJEME JUBILANTŮM 

 
Na přelomu května a června znovu měla obecní delegace, která má na starosti návštěvy 

u našich nejstarších spoluobčanů a poblahopřání k jejich životním jubileím, plno práce. 

První den v červnu navštívila osobně starostka Pohoří s účetní obce našeho nejstaršího 

občana Antonína Vrbu. V Domově pro seniory v Přepychách oslavil již 94 let. Stále čilý 

oslavenec kladl zástupkyním obce na srdce, aby vyřídily jeho pozdrav všem občanům Pohoří. 

27. května zástupci obce Pohoří gratulovali i druhé 

nejstarší občance naší obce. Olga Žďárková oslavila 

krásné 93. narozeniny také v dobré náladě. 

Gratulujeme oběma nejstarším občanům Pohoří 

a přejeme jim hodně zdraví a ještě mnoho takových 

milých setkání při gratulacích v příštích letech. 

 

  POZDRAV ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

Co je v naší škole nového? Téměř všichni žáci sedí opět v lavicích a školní dny zase plynou 

tak, jak mají. Pro děti to není úplně jednoduché, vždyť ty od 3. ročníku strávily doma na 

distanční výuce jen od Vánoc tři a půl měsíce a i ti nejmenší žáčci byli doma 6 týdnů. Přesto 

všechno vypadá nadějně a někdy i vesele.  

Stále všichni nosíme v budově roušky a respirátory, dvoje samotestování za týden se změnilo 

na jeden pondělní test, který děti zvládají úplně bez problémů.  
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Jinak běží školní život už normálně: 

pracuje školní družina, děti chodí na 

tělocvik ven i do tělocvičny a cvičí 

a běhají bez roušek. Všichni tak nějak 

dohánějí nedostatek pohybu 

a kamarádských kontaktů, kterými asi 

strádali nejvíce.  

Co jsme zatím nemohli obnovit, je 

možnost zazpívat si v hodině hudební 

výchovy i mimo ni. Věříte, že nám to 

chybí? 

Během jarních měsíců jsme naši školní 

budovu dále vylepšovali. Vyřešili jsme 

konečně problém s osvětlením nových 

prostor školní družiny;  moc tímto děkuji 

všem, kteří nám v tom pomohli.  V rámci projektu OP VVV (Šablony III) jsme vybavili školu 

mobilní IT učebnou (9 kusů tabletů, 1 notebook a 2 nástěnné dotykové panely), vše již slouží 

žákům v běžné výuce.  

S pomocí navýšeného obecního 

rozpočtu jsme také modernizovali 

stávající PC učebnu tak, aby 

vyhovovala našim novým požadavkům 

každodenního užívání.  

A čas běží, prázdniny jsou na dohled. 

Oslavili jsme Den dětí, a těšíme se, že 

možná dopadne i menší školní výlet.  

Snad se trochu umoudří počasí a my 

budeme moci trávit více času venku 

a užít si poslední dny toho divného 

školního roku 2020-2021.  

Doufám, že se společně uvidíme na 

plánovaném Dnu otevřených dveří, 

který se koná 26. 6. 2021. 

Přeji krásné léto, prázdniny 

a dovolenou.  

ředitelka ZŠ 

Eva Bělohlávková 
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  V OBCI SE NATÁČEL DOKUMENT O MILONI ČEPELKOVI 
 

Na Mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha, který se uskuteční na konci září 

v Národním divadle, bude mít premiéru dokument o pohořském rodákovi Miloni Čepelkovi. 

Proto k nám do Pohoří 28. května zavítal spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana s celým 

filmovým štábem. 

Před polednem jsme všechny filmaře a zejména Miloně Čepelku s manželkou přivítali na 

obecním úřadě, kde pro ně bylo připraveno malé pohoštění. Káva a něco malého na zub 

přišlo všem vhod, neboť celé dopoledne pendlovali vlakem na trati Týniště – Opočno, aby 

natočili příjezd hlavního aktéra dokumentu do rodného kraje.  

Při posezení u kávy nebyla chvíle, kdy by 

utichla konverzace. Režisér dokumentu Patrik 

Ulrich se ptal na naši krásnou obec, kde ho 

nejvíce zaujal přírodní kulturní areál, a Miloň 

Čepelka vzpomínal a vyprávěl. Třeba jak se 

v sále místního pohostinství poprvé zamiloval 

do umění, když jako malý chlapec zhlédl 

parodické ztvárnění Shakespearova Othella od 

místních ochotníků, kde hráli Čepelkovi rodiče. 

Proto také na jevišti pohořského sálu započalo natáčení, při kterém si mimo jiné zahrál i 

zapomenutý škrpál Járy Cimrmana, který je na pohostinství vystavený. Poté se štáb přesunul 

k rodnému domu Miloně Čepelky s číslem popisným 124. „Vždy když si čtu nějakou knížku, 

tak se zastavím na straně 124, aniž bych chtěl, a vzpomenu si na Pohoří,“ svěřil se nám Miloň 

Čepelka. Poslední záběry a možná až do západu slunce byly natočeny na místním hřbitově, o 

kterém Miloň tvrdí, že je jedním z nejkrásnějších míst posledního odpočinku, které zná. 

Dokonce o něm složil i sonet, který v dokumentu přednese. 

Miloň Čepelka s manželkou, režisér Petr 

Ulrich i celý štáb dostali od starostky obce 

Pohoří pamětní listy, aby na Pohoří měli 

památku, a režisér naší obci nabídl možnost, 

kterou jsme bez váhání přijali, uspořádat 

v říjnu v místním sále premiéru dokumentu, 

ať už se bude jmenovat jakkoliv. Amadeus 

Čepelka podle jména, kterým je Miloň 

pokřtěn, a podle jeho talentu nebo snad 

Poetický Miloň Čepelka, protože bude 

dokument prostoupen jeho básnickou tvorbou? Anebo ho v Pohoří uvidíme pod úplně jiným 

názvem? 

Viktor Mervart 
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  HISTORICKÉ POHLEDNICE OBCE 
 

Našemu kronikáři, Janu Juráskovi, se podařilo získat historické pohlednice obce. 
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  MYSLIVECKÝ SPOLEK POHOŘÍ V ROCE 2020 
 

Vážení čtenáři a přátelé myslivosti, po delší přestávce vás jménem Mysliveckého spolku (MS) 

Pohoří opět oslovujeme na řádcích časopisu Listy obce Pohoří. Dovolte nám proto krátkou 

rekapitulaci a širší pohled do minulého období činnosti našeho spolku. Roky 2020 a 2021 

nám všem nepochybně zůstanou v paměti. Neustále se měnící situace s pandemií Covid-19 a 

opatření vlády ČR vedla v loňském roce k pozastavení takřka veškeré kulturní činnosti našeho 

spolku. Nejistota v možnosti konání kulturních akcí v lednu 2021 nás vedla ke zrušení 

letošního tradičního Mysliveckého plesu. Podpora ochrany zdraví lidí byla pro nás na prvním 

místě a doufáme, že se tento krok u Vás setkal s pochopením. Jsme proto velice rádi, že vás 

již nyní můžeme pozvat na tradiční Myslivecký ples v roce 2022, který se bude konat 

v sobotu 15. 1. 2022. Pevně doufáme, že kroky konané v tomto roce pomohou zvrátit 

nepříznivý vývoj a budeme se moci navrátit k pořádání tradičních kulturních akcí (Myslivecký 

ples, přednášky pro veřejnost, ukázky naší činnosti a Dětský den). 

Pokud jsme až doposud psali o omezení kulturní činnosti našeho spolku, neznamená to, že 

v roce 2020 žádná činnost našeho spolku neprobíhala. Naší hlavní činností je hospodaření a 

péče o zvěř v honitbě a také opatrování samotné honitby. V této činnosti jsme nijak 

v loňském roce oproti jiným rokům nezaostávali, spíše naopak. Od roku 2020 jsme zcela 

soběstační v odchovu bažantí zvěře a její vypouštění do honitby za účelem zazvěřování. Nyní 

chováme základové hejno, z vajec líhneme bažantí kuřata, které vychováváme až do 

dospělosti. Veliké poděkování patří Petru Tomkovi st. a Lukáši Mílovi, na jejichž bedrech leží 

většina činností spojených se současným chovem bažantů.  Během odchovu klademe důraz 

na budoucí život a adaptaci v honitbě. Týká se to nejenom správně zvoleného způsobu 

krmení, ale také životního prostoru v odchovnách a péče v průběhu celého roku. Bažanti 

vypouštění do honitby procházejí pečlivým výběrem tak, aby se do honitby dostali pouze 

zdraví jedinci v plné kondici. Bažanty vypouštíme zpravidla v poměru 1 kohout a 3 slepice. 

Zde chci vyzdvihnout, že takto vypouštěné bažanty nelovíme. Úbytek z vypouštěné zvěře je i 

tak značně velký. Pokud ale zazvěřujeme pravidelně každý rok, tak i malý počet přeživších a 

adaptovaných bažantů v přírodě je významnou pomocí a správným krokem pro zajištění 

odpovídajících stavů zvěře v naší honitbě i pro budoucí generace.  
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Na závěr nám dovolte opakovat jednu prosbu. Jarní a letní měsíce patří v myslivosti 
k významným měsícům v roce. Není to z důvodu lovu, ale z důvodu rození a růstu mláďat 
volně žijící zvěře. Právě v těchto měsících se rozhoduje o přežití bezbranných mláďat. Proto 
se společně chovejme v přírodě ohleduplně a tiše. Pokud nějaká mláďata uvidíte, tak na ně 
prosím nesahejte a nerušte je. Jestliže matka ucítí z mláděte jakýkoliv lidský pach, opustí ho a 
nepečuje o něj. Rovněž i přímý kontakt nebo vyrušení od našich čtyřnohých přátel může 
často končit zbytečným úhynem. Nepouštějme proto naše psy do keřů a vyšších porostů, kde 
se právě často nacházejí ukrytá mláďata. 

Za nás i volně žijící zvěř vám děkujeme a přejeme vám spoustu pěkných zážitků ve volné 
přírodě nebo s námi na kulturních akcích v lepších časech. 

Myslivecký hospodář MS Pohoří Petr Tomek 

 

  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POHOŘÍ 
 
Z důvodu současné situace je naše činnost stále značně omezena, ale doufáme, že už se 
tento stav v dohledné době brzo zlepší. Na jaře jsme nadále pomáhali občanům Pohoří 
s dopravou k lékaři a zajištěním dalších potřebných záležitostí.  

18. května se sešla povodňová komise obce, aby překontrolovala stav protipovodňové hráze.  

29. května proběhl tradiční sběr železa. Všem občanům, kteří připravili k odvozu železný 
odpad, děkujeme. 

Za SDH Pohoří Petra Vošlajerová 
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  SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADU MÁ VÝZNAM  
      EKOLOGICKÝ I EKONOMICKÝ 
  
Od 1. ledna 2021 je účinný nový zákon o odpadech, z něhož vyplývají změny v podmínkách 
skládkování odpadu. S tím souvisí také platby, které musí obec hradit za to, že odpad 
z popelnic putuje na skládku. Zákon má tudíž dopad i na stanovení systému nakládání 
s komunálním odpadem v naší obci a na jeho zpoplatnění.  

V letošním roce obec vybírá úhradu od občanů za komunální odpad podle dosavadního znění 
zákona o místních poplatcích. Od roku 2022 však bude nutné nastavit nový systém 
odpadového hospodářství tak, aby obec naplnila požadavky nové právní úpravy. Zvyšující se 
náklady na likvidaci komunálního odpadu proto ovlivní v dalších letech také výši úhrad od 
občanů obce.  

Prosíme proto všechny občany o pečlivé třídění odpadu v domácnostech. Třídíme, 
abychom snížili množství skládkovaného odpadu, za který jako obec a následně i jako občané 
platíme nemalé peníze. V popelnicích by se proto neměl objevovat odpad, který do nich 
nepatří.  

Občanům chceme poskytnout k využití co nejvíce možností pro třídění odpadu. V naší obci už 
byl zaveden měsíční pytlový svoz plastů a došlo k navýšení počtu kontejnerů na bioodpad, 
což se stalo využívanou službou. Efektivnějšímu nakládání s odpady pomáhá i existence 
sběrného dvora. Čím více jej budeme využívat a čím méně odpadu skončí v popelnicích, tím 
lépe do budoucna pro naše peněženky.  

Správné třídění má význam nejen ekologický, ale také ekonomický.  Díky lepšímu třídění 
může každý z nás přispět k ochraně životního prostředí, ale i snižovat množství svozového 
odpadu v popelnicích a tím významně šetřit náklady, které za svoz komunálního odpadu je a 
bude nutné hradit. 

Helena Suchánková, starostka obce 
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  SBĚRNÝ DVŮR V POHOŘÍ 
 

Provozní doba Sběrného dvora v Pohoří v letním období (duben - říjen): 

• úterý 14:00 – 16:00  

• sobota 09:00 – 11:00  

Ve sběrném dvoře se shromažďují hlavně tyto tříděné odpady: Plasty, papír, sklo, kovy, 
textilní materiál, dřevo, nebezpečné odpady, objemný odpad, omezené množství stavební 
suti, elektrické a elektronické zařízení a baterie (zpětný odběr). 

 

  OBEC POHOŘÍ – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2020 
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  PŘIPRAVOVANÉ KULTURNÍ AKCE 
 
datum název akce místo pořadatelé 

26.6. Den otevřených dveří MŠ a ZŠ (dopoledne) MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ 

26.6. OSLAVY 660 LET OBCE POHOŘÍ - vystoupí Jiří 
Helekal, Přikázanej směr, Syndrom (od 18:00) 

PKS Obec Pohoří 

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

  

3.7. PROSTOJ / koncert  PKS Pohořská 
bašta 

10.7. VENDETTA / Pohořské rockové zábavy (od 20:00) PKS Obec Pohoří 

24.7. DYNAMIC / Pohořské hudební večery (od 20:00) PKS Obec Pohoří 

7.8. STANĚK MUSIC BAND / Pohořské hudební večery 
(od 20:00) 

PKS Obec Pohoří 

14.8. Cyklovýlet ? Km KČT Pohoří 

21.8. Pohádková náves (odpoledne) náves spolky, Obec 
Pohoří 

21.8. TROP / Pohořské rockové zábavy (od 20:00) PKS Obec Pohoří 

28.8. Dožínky Statek u 
Oubrechtů 

Jiří Oubrecht 

4.9. Turistický výlet: Borek - Borecké skály - Rovensko 
pod Troskami - Štěpánovice- Borek (motomuzeum) 

8 km KČT Pohoří 

10.9. Divadlo: Orlíčci v rybníčku PKS Obec Pohoří 

11.9. PAŽĎA CUP - tenisový turnaj ve čtyřhrách hřiště TJ Pohoří 

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

  

12.9. Posvícenský fotbálek hřiště TJ Pohoří 

 
*Kalendář akcí se vzhledem k epideiologické situaci může změnit. 
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