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Vážení spoluobčané,
nastalo období adventu, přichází Vánoce a s koncem roku nastává období bilancování
uplynulých dvanácti měsíců, ale i výhledů a výzev do nového roku. Doba, kterou nyní
prožíváme, není pro mnohé jednoduchá. Máme za sebou události, které nás potkaly ať již
jako jednotlivce, rodiny, obce, tak celý stát a vůbec celé lidstvo poprvé – globální pandemii
a vše, co s ní souvisí. Možná proto si nyní více než kdy jindy uvědomujeme důležitost
rodinného zázemí, domova či prostředí, v němž žijeme a kde se cítíme dobře. Věřím, že právě
v naší obci se můžeme cítit spokojeně a že tomu tak bude i nadále, a to i díky práci rady obce,
zastupitelů a vás, spoluobčanů.
Letos jsme si připomněli již 660 let od první písemné zmínky o naší obci. Výročí jsme oslavili
26. června, kdy se v areálu přírodního kulturního střediska konaly tradiční Pohořské hudební
večery. Byla to jedna z mála kulturních akcí, které jsme mohli s ohledem na všechna úskalí
pandemie letos u nás zažít. Velmi vydařenou akcí se stalo představení dokumentu Štace
Miloně Čepelky. Promítal se 2. října v sále pohostinství a zúčastnil se jej osobně pan Čepelka,
s nímž následně po skončení dokumentu vedl debatu režisér dokumentu Patrik Ulrich. Velmi
povedený a hezký dokument představil našeho rodáka, spoluzakladatele Divadla Járy
Cimrmana, herce, básníka a prozaika, při příležitosti jeho 85. narozenin. K těm jsme mu za
obec pogratulovali a předali psací pero, které snad poslouží i při jeho další tvorbě. Dokument,
na který finančně přispěla i naše obec, měl následně premiéru v listopadu v České televizi.

(pokračovaní na str. 2)
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Průběžně pracujeme na rozvoji obce, postupně realizujeme záměry dle priorit stanovených
strategickým plánem rozvoje obce, schváleným zastupitelstvem obce. V podzimních měsících
se nám podařilo dokončit největší investiční akci v letošním roce, kterou byla rekonstrukce
chodníků, včetně nových bezbariérových přístupů, a veřejného osvětlení v části obce
směrem od železniční zastávky k centru obce. Jsme rádi, že se nám podařilo získat dotační
prostředky ve výši 3,4 milionu korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj
z Integrovaného operačního programu. Jedná se o prakticky maximální částku, kterou jsme
mohli získat. Bez toho bychom si jako obec těžko mohli nákladnou rekonstrukci, kterou však
již jak chodníky, tak veřejné osvětlení potřebovaly, dovolit. Věříme, že výsledek zlepší
bezpečnost a komfort chodců.
Z prací, které byly provedeny v posledním období tohoto roku, bych ráda zmínila údržbu
veřejného prostranství na hřbitově, kde jsme doplnili a obnovili štěrkové plochy. Mezi
významnější práce na opravách obecních budov patřilo dokončení výměny všech oken
v budově pohostinství. V letošním roce se také podařilo opravit a natřít fasádu budovy
v areálu přírodního kulturního střediska a budovy obchodu se smíšeným zbožím, čímž
centrum obce získalo opět o něco lepší vzhled.
Adventní čas není jen obdobím bilancování, ale i obdobím, kdy se s očekáváním vyhlíží do
nového roku. Co se týče rozvoje naší obce, budeme pokračovat v tvorbě územní studie
lokality pro výstavbu rodinných domů v části za dosavadní zástavbou obce mezi tělocvičnou
a hřištěm. Je naší prioritou a prioritou pro rozvoj Pohoří, abychom dokázali vyjít vstříc řadě
z vás, kteří máte zájem o výstavbu nových domů. Územní plánování má však svá pravidla,
zákonem dané náležitosti a procesy schvalování, které se mohou zdát zdlouhavé, ale
pracujeme na tom, aby se naše obec mohla rozšířit co nejdříve. V září loňského roku se nám
podařilo vydat Územní plán Pohoří, který tento rozvoj umožňuje. Územní studie musí dále
upřesnit, jak by měla nová lokalita vypadat, 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.
Začali jsme pracovat i na zcela novém projektu, kterým je vybudování cyklostezky Pohoří –
Opočno, s využitím části stávající cyklostezky Opočno – Dobruška. Naši zastupitelé již tento
záměr schválili a odsouhlasili i zahájení přípravných prací a jednání směřujících k realizaci
tohoto záměru. Věříme, že cyklostezku byste mohli využít k jízdě na kole i k procházkám, a to
s pocitem větší bezpečnosti než při stávajícím využívání silnice vedoucí tímto směrem.
V příštím roce bychom chtěli zahájit přípravné práce pro plánované odbahnění a údržbu
rybníků v obci. S realizací počítáme v roce 2023.
Na říjnovém zasedání zastupitelstva obce jsme schválili vydání nové obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba poplatku bude od
ledna činit 450 Kč. Od roku 2022 je nutné nastavit systém odpadového hospodářství tak, aby
obec naplnila požadavky nové právní úpravy. Zvyšující se náklady na likvidaci komunálního
odpadu mohou ovlivnit v dalších letech také výši úhrad od občanů obce. I proto bychom
chtěli nadále apelovat na to, abyste maximálně využívali náš sběrný dvůr nebo kontejnerová
stání na třídění odpadu v obci, aby co nejméně odpadu končilo v popelnicích. Díky tomu, že
obec investovala do sběrného dvora, stará se o jeho provoz a že jste se jej naučili využívat a
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odpady třídit, můžeme tímto způsobem snižovat množství svozového odpadu v popelnicích a
významně šetřit náklady, které za svoz komunálního odpadu bude nutné hradit a které by
zatěžovaly i vás.
V pohořské tělocvičně by se mělo brzy objevit nové gymnastické nářadí, které bude sloužit
pro tělesnou výchovu žáků základní školy a organizovaná cvičení pro děti. Vyšli jsme tak
vstříc požadavku ředitelky naší školy a předsedy TJ Pohoří.

V naší obci začala od 22. listopadu fungovat nová služba společnosti Zásilkovna s.r.o., které
byla zapůjčena část pozemku, aby zde umístila automat (Z-BOX). Bude sloužit k vydávání
zásilek a poskytování dalších služeb, které provozovatel v oblasti
přepravních služeb nabízí. Věříme, že možnost vyzvedávání vašich
objednaných zásilek přímo v místě vašeho bydliště bude zajímavou a
vítanou službou.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám všem závěrem popřála
pohodové a krásné Vánoce a do nového roku především zdraví, štěstí,
hodně úspěchu ve vašem osobním i pracovním životě a jen to dobré.
starostka obce Helena Suchánková
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 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
22. června 2021 se u obecního úřadu shromáždili rodiče s dětmi k slavnostnímu přivítání
občánků. Opět jsme museli řešit protiepidemická opatření. Protože jsme nechtěli pokazit
slavnostní okamžik tím, že bychom se ho účastnili v rouškách, zvolili jsme k akci venkovní
prostředí za obecním úřadem. Už to vypadalo, že nám vše pokazí počasí, ale to se nakonec
po pár dešťových kapkách umoudřilo, a tak jsme nemuseli nic stěhovat a celé vítání proběhlo
venku na čerstvém vzduchu.

Starostka obce, Helena Suchánková, vítala 6 dětí narozených v průběhu roku 2021 a to Jana
Kolárka, Dominika Junka, Davida Novotného, Vojtěcha Kubíčka, Markétu Hlouškovou a
Darinu Ho Bao Han. Rodiče dětí dostali pamětní knihu a květinu a ti, kteří mají v obci Pohoří
trvalý pobyt, dostali též finanční dar v hodnotě 5000 Kč.
Přejeme novým občánkům hodně štěstí do života a rodičům, aby z nich měli jen samou
radost.
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 ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLKY
Začátkem září jsme mezi sebe přivítali nové kamarády. Někteří zvládli nástup do školky bez
problému, jiní uronili pár slziček, ale nakonec si přece jen všichni zvykli. Díky Lukáši Francovi
došlo k výměně prken u sestavy na školní zahradě, kterou paní učitelky natřely a děti ji mohly
zase konečně využívat. Za úpravu dveří do šatny děkujeme Lukáši Krafkovi.
Čekala na nás spousta zajímavých
témat, upekli jsme si posvícenské
koláčky a všem nám moc chutnaly.
Na konci září jsme konečně vyrazili
na výlet do ZOO ve Dvoře Králové
nad Labem. Maminky připravily
dětem svačinky na celý den a všichni
jsme si výlet moc užili.
Na konci září byl ve školce na žádost
rodičů obnoven kroužek angličtiny
pod
vedením
Jana
Králíčka
z jazykové školy Atlanta. Kroužek
probíhá každé pondělí, je placený
a dochází na něj 7 dětí, které se na
kroužek vždy moc těší.
Po roční pauze na nás čekalo Dýňování na hřišti, kde si rodiče se svými dětmi vydlabali dýni
a na závěr se všechny děti společně vyfotily.

Po roce jsme s dětmi opět navštěvovali solnou jeskyni
Oasa Medical v Černilově, první návštěvu díky vysoké
nemocnosti absolvovalo pouze 11 dětí, ale situace
se zlepšovala a postupně jezdilo dětí mnohem víc.
Celkově jsme solnou jeskyni navštívili pětkrát.
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Poprvé nás ve školce navštívila paní Adamcová. V
programu s názvem „Broučci“ seznámila děti hravou
formou s úlohou mravence, komára, pavouka, mouchy
a dalších v zemi zvířat.
Za pomoci sady modelů se dále děti seznámily s dalšími
zástupci hmyzího světa, měli možnost sledovat hmyz
pomocí lup s deseti násobným zvětšením, ve skupinách
děti plnily úkoly, prohlížely si encyklopedie a nad
maketou ptačího hnízda si děti povídaly, čím a jak jsou
krmena jejich mláďata a proč jsou i mouchy, komáři
a brouci důležití.
Středa v polovině října pro
nás nebyla šťastným dnem,
protože v podvečer praskla hadička u bojleru a tím došlo
k vytopení chodby a dalších prostor naší školky v přízemí. Díky
duchapřítomnosti všímavých sousedů, kterým tímto moc
děkujeme za včasné upozornění a spolupráci při okamžité
výměně nové hadičky, nedošlo k žádným velkým škodám.
S dětmi jsme si společně ve školce užili Halloween, upekli jsme si
strašidelné perníčky, děti plnily různé úkoly na stanovištích a na
závěr na ně čekalo hledání pokladu.
Začátkem listopadu nás navštívil pan fotograf Hurdálek s vánočním focením. Dále u nás paní
logopedka Radka Stratílková provedla logopedickou depistáž, při které měli rodiče možnost
poradit se, zda by mělo jejich dítě navštěvovat logopeda, případně zda ještě počkat. Na
svátek sv. Martina jsme si s dětmi upekli svatomartinské rohlíčky a všem nám moc chutnaly.
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Dále nás čekalo tradiční zpívání před kostelem s rozsvěcením vánočního stromu a s prodejem
výrobků maminek dětí ze školky, návštěva Mikuláše s jeho družinou. Vánoční besídka letos
pravděpodobně opět nebude, ale máme v plánu děti natočit a video rodičům poslat pro
radost. Na konci prosince by nás mělo navštívit naše oblíbené divadlo Jójo s pohádkou
O sněhovém nadělení.
Doufáme, že si společně s dětmi užijeme dobu adventu a Vánoce. Už se všichni moc těšíme,
jaké nové hračky a pomůcky nám letos Ježíšek do školky přinese. Předvánočním dárkem již
byla kombinovaná čistička vzduchu s ionizátorem.

Za celý kolektiv mateřské školy vám přejeme klidné a radostné prožití Vánoc v kruhu svých
nejbližších. Všichni pevně doufáme, že rok 2022 bude víc pozitivní…
ředitelka MŠ Marcela Michlová

 ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Letošní školní rok má za sebou první čtvrtinu a nám se zatím daří zvládat běžné školní dny
v normálním režimu. I když ne vše jde úplně snadno.
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Ještě v průběhu letních prázdnin došlo v naší nové školní družině k havárii vody, která zničila
všechny podlahové krytiny a některé kusy nábytku. Děti proto po zahájení školního roku
nemohly nové prostory využívat a musely se opět přestěhovat do staré malé družiny
v poschodí. Vysoušení promáčených podlah a obnova podlahových krytin se protáhly až do
poloviny listopadu. Děkuji zřizovateli školy za velkou pomoc a paní vychovatelce Ivě
Moravcové za trpělivost, s jakou nelehké podmínky zvládla.

Na konci září jsme všichni vyjeli na podzimní výlet do Orlických hor. Zvládli jsme pěší túru ze
Sedloňova do Olešnice v Orlických horách a dobyli jsme i rozhlednu na Feistově kopci nad
Olešnicí. Počasí nám přálo a výlet jsme si užili.
Od začátku školního roku jsme se účastnili plaveckého výcviku v dobrušském bazénu. Jsme
rádi, že se nám podařilo odjezdit všech 10 týdnů. Všechny děti složily závěrečnou „zkoušku“
a v pátek 19. listopadu dostaly „Mokré vysvědčení“.
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Na konci listopadu jsme nacvičovali koledy na adventní zpívání u kostela sv. Jana Křtitele.
Doufáme, že adventní čas bude takový, jaký má být.

Jménem všech pracovnic i žáků naší školy přeji vám všem klid a pohodu o Vánocích a mnoho
štěstí a zdraví v roce 2022.
ředitelka ZŠ Eva Bělohlávková
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 PETRA VOŠLAJEROVÁ:
HRÁČKA DESETILETÍ V NÁRODNÍ HÁZENÉ
Mezi našimi spoluobčany máme čtyřnásobnou hráčku roku, třináctinásobnou
reprezentantku Čech a hrající legendu dobrušské národní házené Petru Vošlajerovou, která
získala v letošním roce nejvyšší poctu v podobě titulu Hráčka desetiletí za období
2010 – 2019.
Národní házená je jedinečný sport, který se hraje pouze v České republice. Jaké jsou rozdíly
mezi mezinárodní házenou a naší národní?
V handballu (mezinárodní házená, pozn.
red.) všichni útočí a všichni brání, což
u nás není. Každý, kdo přijde na národní
házenou se diví, protože jen 3 hráči útočí
a 3 brání.
Tým na hřišti se tedy skládá ze
3 útočníků, 3 obránců a brankáře, což je
stejný počet jako v mezinárodní házené.
Hřiště je ale rozdělené na třetiny, kde
obránci nesmí do útočné třetiny
a útočníci do obranné. Takže na
třetinové čáře čekají útočníci jednoho
týmu a obránci druhého, než k nim
dorazí balon.
Ty jsi útočnice. Nemáš někdy chuť jít spoluhráčkám pomoct bránit?
Já jsem zvyklá, přece jen hraji tento sport od malička, takže to tak člověk bere. Je ale pravda,
že jsem už zažila i zápas, kdy nás bylo málo, a já přebíhala z obrany do útoku. Jednalo se
o situaci, kdy nám vyloučili hráče. Přebíhat se ale musí přes střídačku, což podle pravidel jde,
ale člověk tím ztrácí čas. Vystřídala jsem tedy sama sebe.
Národní házenou hraješ odmala, jak ses k tomuto sportu dostala?
Velmi jednoduše, protože hráli oba mí rodiče, takže já jsem byla na hřišti od útlého dětství.
Říkají, že jsem se s míčem v ruce narodila.
Hraješ od začátku za Dobrušku?
Ano, odjakživa hraji za Dobrušku. A nikdy jsem neměla důvod přemýšlet o tom, hrát za
někoho jiného, protože od začátku hrajeme nejvyšší soutěž.
Kolik týmů je v nejvyšší soutěži?
Tam se počet týmů dost mění, protože národní házená, stejně jako asi většina sportů, se
potýká s tím, že chybí děti. Tudíž se to promítá i do dospělých týmů. Týmy ubývají. Dříve
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v první lize žen bylo 12 týmů. V druhé lize 10 týmů a dále byla oblastní soutěž. Jenže nebylo
dost týmů, aby se hrála první i druhá liga, takže se tyto dvě ligy spojily. A hrajeme opravdu
zvláštním systémem, aby vůbec někdo chtěl hrát. Úbytek národní házené je vidět hlavně na
Moravě, tudíž se stávalo, že v první lize žen bylo třeba 7 týmů ze západních Čech a jeden
z Prahy. Tady ve východních Čechách je ještě Krčín, Hlinsko a Opatovice, takže 4 týmy. To
znamenalo, že například holky ze Staré Vsi, od Ostravy, jezdily na všechny zápasy do Čech,
což je samozřejmě nebavilo, došlo tedy až k tomu, že první ligu hrát nechtěly.
Takže, jaký je dnes počet týmů v první lize?
Dnes hrajeme takovým systémem, že první a druhá liga žen jsou sjednocené v jednu ligu.
Základní část je rozdělena na 4 skupiny podle oblasti. 2 skupiny jsou na Plzeňsku a my jsme
spojeni s Moravou, kde máme další 2 skupiny. Až v nadstavbové části se utkáváme s týmy ze
západu.
Na venkovní zápasy se tedy hodně najezdíte. Kam jezdíte nejdále?
Zrovna nedávno jsme byli ve Vracově, což je u Uherského Hradiště. Nějakých tři a půl hodiny
cesty.
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Po cestě se můžete se spoluhráčkami alespoň stmelovat, ne?
My se stmelujeme. Akorát já, ačkoli jsem nechtěla, jsem hrála necelých šest týdnů po
porodu, protože nám chyběla klíčová útočnice. Takže jsem jela s manželem a s miminkem,
protože bez toho to nejde. Tím chci říct, že já jsem se moc netmelila. Jinak se stmelujeme.
Ony se hrají tzv. dvoukola, kdy se jede třeba na celý víkend a odehrají se rovnou dva zápasy.
Jak bylo náročné hrát tak brzy po porodu?
Ačkoli jsem pořád v pohybu a byla jsem v pohybu i v těhotenství, fyzicky náročné to je,
vzhledem k mému věku, který je na házenou už pokročilejší, i když zase nejsem tak stará.
Měla jsem problémy s ramenem, což se teď opět dostavilo, když dlouho nic nedělám. Takže
teď budu zase řešit rehabilitace.
Podle tvých vlastních slov jsi už v pokročilejším házenkářském věku. Dokázala bys spočítat,
kolik sezon jsi odehrála v kategorii dospělých?
Protože jsem jedna z mála hráček, kterým byl povolen dřívější start v první lize, nastoupila
jsem poprvé, když mi bylo 14 let. Jinak se může hrát za ženy až od 15 let. Plně se hraje za
ženy v 18 letech. Já jsem tedy poprvé nastoupila v sezoně 2002/2003. Takže mám za sebou
už 18 sezon.
Kolik sezon chceš ještě odehrát?
Já už teď nehodlám lámat rekordy. Ani se na hřiště už moc necpu. Spíše, když vidím, že jsem
potřeba, tak pomůžu. Uvidím, jak dlouho mi to vydrží, jak dlouho vydrží zdraví a jak to budu
stíhat v rodině, protože házené už nechci obětovat veškerý volný čas. Vzhledem ke třem
dětem člověk musí ten čas nějak rozdělit a nemůžu si dovolit být každý víkend pryč.
Obdržela jsi ocenění Hráčka desetiletí. Kde tě zastihla informace, že budeš oceněna?
Tohle se ví dopředu, protože se každý rok oceňuje nejlepší házenkářka roku. Teď, jelikož byly
anulované minulé dva ročníky kvůli Covid-19, nebylo koho ocenit. Hodnocení vyplývají
z hodnocení trenérů, kteří po jarní a po podzimní části sezony vypíšou nejlepších 10 hráček,
a z toho se spočítají body za celou sezonu. Letos, protože se pořádně nehrálo, nebylo koho
ocenit, tak se vymyslela Házenkářka desetiletí, zrovna to vyšlo hezky na rok 2020. A to
vyplývalo z hodnocení trenérů za uplynulých 10 let.
Věděla jsi, že vyhraješ?
Já jsem to nevěděla. Věděla jsem, že jsem v nejlepší
desítce. Vítěze vyhlašovali při mezizemském utkání Čechy
– Morava, což je u nás největší svátek. Je to v podstatě
reprezentace. U žen se už teď, kvůli změně soutěže,
nehraje na Čechy – Morava, ale na Východ – Západ. Nás
se to dost týká, protože my jsme hráli za Čechy a teď
hrajeme za Východ, takže hrajeme proti dřívějším
spoluhráčkám. Na tom utkání jsem letos tedy byla.
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Ale netušila jsi, že vyhraješ.
Nevěděla jsem, že vyhraju. Ale kdybych
věděla, že to vychází z hodnocení trenérů,
tak se jedná o celkem logické vyústění,
protože za posledních 10 let se umísťuji na
prvním až třetím místě a nikdo jiný
s takovou bilancí není.
Jaká byla tvoje bezprostřední reakce?
„Kudy si mám dojít pro cenu?“ (smích) Byla
jsem ráda, potěšilo mě to.
Když si představíme pomyslnou poličku,
tak kam bys postavila toto ocenění?
Určitě nejvýše, protože shrnuje všechna
ocenění, která jsem získala do teď.
Jedná se o ocenění za celou kariéru.
Asi jo. Vlastně nikdo jiný toto ocenění
nemá,
protože
nikdy
jindy
se
nevyhlašovalo.
Takže jsi jediná, která kdy vyhrála Hráčku desetiletí. Gratulujeme a budeme ti přát, ať u
tohoto sportu ještě pár let vydržíš a ať tě to pořád baví. A třeba za 10 let budeš jediná,
hráčka, která to vyhrála dvakrát.
Máš pravdu. Děkuji.
Viktor Mervart

 TICHÁ VZPOMÍNKA
19. listopadu to bylo dva roky od úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka, dědečka, strýce, tchána a dobrého kamaráda Miloše Matyáše.
Vzpomínají:
manželka Hana, syn Robert a dcera Denisa,
vnoučata Anna, Marek, Filip a Dennis.
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 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POHOŘÍ
Začátkem září jsme se podíleli na loučení s prázdninami, které ve
spolupráci s místními spolky pořádala obec. Pro děti jsme
připravili oblíbené stanoviště, a to stříkání na cíl a prolézání
roury. 7. září se pět členů výjezdové jednotky zúčastnilo
Velitelského dne v Dobrušce v rámci, kterého proběhlo
proškolení na téma hydranty. Naše výjezdová jednotka 18.
září zasahovala při požáru na poli, kde byly přítomny
i jednotka profesionálních hasičů z Dobrušky a JSDH Opočno.
Bylo uhašeno ohniště, které hořelo po ohňostroji. Nevznikly žádné
škody na majetku.
17. října jsme uspořádali tradiční Drakiádu. Do vzduchu vzlétlo 15 draků, kteří soutěžili o
drobné ceny. Přes počáteční obavy nakonec dopřálo počasí i mírný vítr a myslíme, že všichni
přítomní si užili pohodové odpoledne.
Od 30. října do 5. listopadu
se strojník Jan Šolc účastnil
šestašedesáti
hodinového
školení obsluhy motorové
pily v Bílých Poličanech.
Honzovi je nutno poděkovat,
že investoval svůj volný čas,
aby prohloubil své znalosti,
které pak může při zásahu
využít.
V listopadu
se
Vladimír
Vošlajer a Vratislav Izák
účastnili
pravidelného
školení velitelů v Kostelci
nad Orlicí.
Od září probíhá jednou
týdně kroužek mladých
hasičů. O kroužek je u dětí velký zájem a pravidelně ho navštěvuje okolo dvaceti dětí. Za
hezkého počasí probíhal kroužek u hasičského domečku v přírodním kulturním areálu a nyní
se koná v místní tělocvičně.
Děti se učí různým pohybovým dovednostem, práci s hasičským vybavením, ale zároveň si
též prohlubují a upevňují znalosti z oblasti požární bezpečnosti, zdravovědy a chování
v krizových situacích.
Kroužek pravidelně vede Petra Vošlajerová, Lenka Syterová, Filip Ullrich a dle potřeby jim
vypomáhají i další členové sboru.
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Doufejme, že elán nám i dětem vydrží a vychováme zde další generaci pohořských hasičů.
Rádi bychom tímto chtěli také velmi poděkovat obci, která nás v naší činnosti podporuje a
díky ní se může naše činnost stále rozvíjet.

Závěrem bychom chtěli vám, občanům Pohoří, popřát co nejklidnější a nejradostnější prožití
vánočních svátků a ať vás v novém roce čeká jen to dobré.
Uvidíme, co nám další rok nachystá, ale pevně věříme, že bude možné pořádat akce, na které
jsme byli zvyklí a 19. února se setkáme na Hasičském plese.
Za SDH Pohoří Petra Vošlajerová

15

Listy obce Pohoří

č. 4 / 2021

 OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM NA HŘIŠTI
TJ Pohoří zdraví příznivce dobrého vína
Dne 16. 7. 2021 se na hřišti v Pohoří uskutečnilo
vinobraní. Tentokrát k nám dorazili vinaři z Moravy,
z Vinařství Gertner ve Starém Poddvorově. Proběhla
řízená degustace 11 vzorků vín. Pro účastníky vinobraní
bylo připraveno pestré občerstvení a nemohla chybět
ani škvarková pomazánka od Jiřího Vláška st. Vyšlo
krásné počasí a vína přišlo ochutnat více než 40 lidí.
Pro velký zájem budeme akci příští rok opakovat
v podobném termínu. Již máme domluvené vinaře
z Mutěnic, kteří k nám dorazí a představí nám svá vína.
Andrea Kopecká

Sešli jsme se po roce na tenisové antuce
Krásné teplé počasí provázelo
jedenáctý posvícenský tenisový
turnaj Pažďa Cup, kde bojovalo
8 párů o co nejlepší výsledek
a pěkné ceny.
Přítomní diváci vytvořili skvělou
atmosféru a sledovali vyrovnané a
napínavé finále. Pevnější nervy měl
pár Pavel Žďárek ml. / Petr Světlík,
kteří
si
odnesli
cenu
nejhodnotnější.
Poraženým finalistou byl Petr Kafka s Jardou Markem, který na poslední chvíli nahradil
nemocného Dominika Kafku. Třetí místo vybojoval pár Daniel Fiala/Petr Kubíček ml. Věřím,
že se na červené antuce sejdeme po dvanácté a předvedeme divákům pěkný a napínavý
tenis.
Pavel Žďárek st.
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Zelené dresy letos konečně vítězné
Po dvou ročnících Posvícenského fotbálku, kdy dominovali hráči v červených dresech, došlo
letos ke změně. Namísto tradičního rozdělení hráčů do týmů na svobodné a ženaté rozhodl
tentokrát o složení týmů los. Nový formát splnil svůj účel a zápas v malém fotbalu byl velmi
vyrovnaný. Poprvé v krátké historii této akce se radovali hráči v zeleném. Vyhráli v poměru
3:1. Nízkou produktivitu červených vzal na sebe jejich kapitán s číslem 15, který sice gól
vstřelil, ale dalších minimálně 5 brankových příležitostí zazdil. Jak to při exhibicích bývá, po
závěrečném hvizdu nařídil rozhodčí Jiří Oubrecht ještě penaltový rozstřel. Alespoň v něm si
zlepšili náladu hráči v červených dresech. Nikdo tedy neodcházel ze hřiště zklamaný. Vyšlo
také počasí, takže podél hřiště bylo mnoho diváků. Ideální zakončení posvícení na hřišti
v Pohoří.
Viktor Mervart

 PROČ SE RECYKLUJÍ NEFUNKČNÍ ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY
A JINÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ A KAM JE ODEVZDAT?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního
prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné
úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato
jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších světelných zdrojů
v současnosti dosahuje více než 90%. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se
šetří přírodní zdroje surovin.
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Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec. Obyvatelé
Pohoří mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení, zdarma odevzdávat
ve sběrném dvoře za obecním úřadem a do sběrných nádob ve vchodu na obecní úřad
(světelné zdroje, dlouhé zářivky) nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Sběrný dvůr v Pohoří je v zimním období (listopad – březen) otevřen v těchto časech:
úterý 15:00 – 16:00
sobota 9:00 – 10:00
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další vysloužilá a nefunkční elektrozařízení
k ekologické recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné
suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít
v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňovací dlaždice či plotové
dílce a sklo se používá jako technický materiál. Při recyklaci dochází také k ekologickému
zpracování nebezpečných látek, které některá elektrozařízení obsahují (např. rtuť v
zářivkách).
Díky EKOLAMPu se podařilo opětovně využít přes 95% materiálů ze světelných zařízení a 90%
materiálů z malých a velkých elektrozařízení, které byly odevzdány. To je dobrá zpráva pro
životní prostředí naší Země.
Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně
úsporných zářivek hází do komunálního odpadu. Ze zářivek a dalších elektrospotřebičů se
tak do půdy mohou dostat nebezpečné látky, se kterými si příroda jen tak neporadí. Právě
vy můžete pomoci tuto situaci změnit!
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete
na www.ekolamp.cz.

 A ZBYL JEN PAŘEZ
Blíží se Vánoce. Svátky klidu a míru. Tedy pro někoho. Nechci nikomu kazit sváteční náladu,
ale mně blížící se svátky přinášejí i jednu starost navíc. Dovolte mi se o ni podělit a
postesknout si nad nehezkým jednáním některých lidí před Vánoci, s kterým se setkávám
několik posledních let. Jde o krádež stromků. Snažíme se o výsadbu stromů nejen pro vlastní
potřebu, ale také pro přispění k lepšímu klimatu a vzhledu našeho okolí, aby ptáci měli kde
hnízdit a aby si všichni, kdo rádi chodí cestou k čističce na procházky, mohli užít trošku
přírody a nebyli vystaveni větru od polí. Stromky předpěstováváme na zahradě i na
zatravněné ploše hned za brankou. Některé jsou určené k další výsadbě a z některých
vysázených stromků si po čase vybíráme i stromek vánoční.
Než se vypěstuje strom, trvá to několik let. Dá to práci, než malé semenáčky předpěstujete
v květináčích, poté je přesadíte ven. Musíte je zalévat, chránit. A když už stromek vydrží,
nezahyne v nepříznivém období sucha a pěkně naroste, tak na Štědrý den zjistíte, že na místě
stromku trčí jen pařez. Stávalo se to u výsadby podél cesty. Říkám si, že si možná ten dotyčný
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neuvědomil, že stromy nejsou bez majitele, nejsou náletové. Jenže tam už asi není moc
z čeho vybírat, a tak se zloděj poohlíží i jinde a nezaváhá před krádeží na zcela jasně
soukromých pozemcích. Pokud by se to stalo v lese, nebylo by zmizení jednoho stromku asi
tolik znát. Samozřejmě ani toto nelze tolerovat, ale když mizí stromky i z našich zahrad, to už
je do nebe volající drzost. Přece každému musí být jasné, že takto vysazené stromky mají
majitele! Udělá tomu člověku ukradený stromek snad větší radost, protože nějakou tu
korunku ušetří?
Kristina Balcarová

 PTÁCI V POHOŘÍ: ŽLUVA A ŽLUNA NENÍ TO SAMÉ
Žluva hajní (Oriolus oriolus), čeleď žluvovití, řád pěvci, je zářivě žlutě zbarvený pták
s černými křídly. Tímto barevným peřím se však pyšní pouze sameček. Samice je mnohem
nenápadnější, je spíše olivově zelená. Vědecké jméno žluvy Oriolus oriolus vzniklo prý
přepisem jejího zpěvu. Další teorie tvrdí, že vzniklo zkomolením latinského slova "aureolus"
neboli "vyrobený ze zlata".

Žluva se vyskytuje i u nás v Pohoří. Že jste ji neviděli? S největší pravděpodobností ne, to se
totiž podaří málokomu. Žluva je velice plachá a umí se výborně skrývat. Samečka však
prozradí nádherně flétnový hlas a ten jste tu slyšet mohli. Sameček sedí někde v koruně
vysokého stromu a ozývá se krátkými popěvky, čímž si vyznačuje své teritorium.
Hlavně časně ráno je dobře slyšet. Díváte se vzhůru, můžete si hlavu ukroutit, ale v listoví ho
nejspíš stejně nenajdete.
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Žluva se živí hmyzem a sladkými plody. Požírá i velké housenky a brouky, jako např.
chroustky letní. Vyskytuje se u nás od dubna do září. Hnízdo miskovitého tvaru si splétá
z trávy na konci větví vysoko v korunách stromů. Snáší dvě až pět bílých vajec posetých
tmavými skvrnkami. Mláďata se líhnou zhruba za 14 dní a hmyzem a larvami je krmí oba
rodiče. Za dva týdny mladí ptáci opouštějí hnízdo a nějakou dobu se ještě zdržují v jeho okolí.
Když se osamostatní, rozlétnou se pryč. Jakmile její mláďata dospějí, žluva odlétá do teplých
zimovišť v Africe. Většina lidí zná spíše žlunu, nebo si tyto dva ptáky plete, protože jejich
pojmenování je podobné. Ale pozor, žluna je úplně jiný pták.
Žluna zelená (Picus viridis) patří k datlovitým, řád šplhavci. Podobně jako datel nebo
strakapoud má žluna červenou čepičku, jinak je převážně zeleně zbarvená. Stejně jako datel
a strakapoud šplhá po stromech, ale často poskakuje i po zemi, kde také sbírá potravu.
Vídáme ji tak u nás na zahrádce. V zelené trávě se ztrácí, ale v zimě na sněhu ji
nepřehlédnete.

Žluna se tu zdržuje celoročně. Hnízdí v dutinách stromů. Do dutiny, která nebývá vystlaná
ničím jiným než třískami vzniklými při jejím sekání, snáší okolo šesti čistě bílých vajec. Při
sezení se po 15-17 dní střídají oba rodiče, samička sedí ve dne, sameček v noci. Za tři týdny
od vylíhnutí mláďata opustí dutinu, potom je rodiče ještě další dva týdny krmí.
Dospělé žluny jsou věrné svému hnízdišti, ale mladí ptáci se rozprchnou do světa a hledají si
svá vlastní teritoria. Hlavní potravou žluny jsou mravenci. Chytá je na dlouhý lepkavý jazyk,
kterým je vytahuje z mraveniště. Často loví i jiný hmyz tak, že jazykem prozkoumává štěrbiny
v kůře stromů, někdy jej i vysekává zpod kůry zobákem.
Teď v zimním období si tyto dva ptáky nespletete. Žluva už tu není, můžeme spatřit jen
žlunu. Na přílet žlutého drahokamu si počkáme zase do jara. Abyste je dovedli správně
pojmenovat, prozradím vám mnemotechnickou pomůcku. Řekněte si „žluna zelená“. Obojí
končí slabikou NA a název prozrazuje zbarvení ptáka. Na zapamatování žluvy žádnou
pomůcku neznám, zkuste ji vymyslet sami.
Kristina Balcarová
Zdroje: Wikipedie.cz, Priroda.cz, Foto: Wikipedie.cz
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Upozornění pro občany: Vyzvedávejte, prosím, své zásilky co nejdříve. Při
přeplnění Z-boxu je další možnost zaslání zásilek do Pohoří Nedostupná.
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 AKCE NA PŘELOMU ROKU SE SNAD KONAT BUDOU
Letos to budou již druhé vánoční svátky, které ovlivní epidemie koronaviru. Všichni jsme
doufali, že v letošním roce si znovu Vánoce užijeme s atmosférou a se všemi akcemi, na které
jsme byli zvyklí v minulých letech. Pokusíme se však, pokud to bude jen trochu možné,
všechny naplánované akce na konci tohoto roku a na počátku roku nadcházejícího
uskutečnit. Následující seznam akcí je ale pouze velmi orientační. Musíme být připraveni, že
se může vše ze dne na den měnit, proto sledujte informační kanály obce, kde budou všechny
změny a bližší informace zveřejněny.
datum

název akce

místo

pořadatelé

21.12.

Adventní koncert sboru Vlasta
(18:00)

kostel

Obec Pohoří,
Římskokatolická farnost Opočno

23.12.

Vánoční troubení před kostelem

kostel

Obec Pohoří

29.12.

Tajný pochod

? km

KČT Pohoří

30.12.

Vánoční ping-pongový turnaj

tělocvična

TJ Pohoří

8.1.

Tříkrálová sbírka

obec

Chatira, Obec Pohoří

?

Masopustní odpoledne

pohostinství

spolky, Obec Pohoří

19.2.

Hasičský ples

pohostinství

SDH, Obec Pohoří

Pokud nebude možné se před Vánoci a Novým rokem sejít na akcích pořádaných v naší obci,
dovolte mi alespoň touto cestou popřát vám jménem celé Kulturní komise obce Pohoří
krásně prožité svátky v kruhu rodinném a s vašimi blízkými, mimo jiné i o tom Vánoce jsou.
Do roku 2022 přeji hlavně mnoho zdraví, nejen fyzického, ale i duševního, které je v této
nelehké době asi nejdůležitější.
předseda Kulturní komise obce Pohoří Viktor Mervart

Listy obce Pohoří: Čtvrtletník vydávaný Obecním úřadem Pohoří jako periodický tisk územního
samosprávného celku. Vychází nákladem 300 ks. Sídlo vydavatele: obec Pohoří (okres Rychnov nad
Kněžnou). Tyto listy jsou označeny jako vydání číslo 4 / 2021 a vychází dne 9. 12. 2021.
Evidenční číslo tisku: MK ČR E 24114
Vydavatel: Obec Pohoří, Pohoří 117, 518 01 Dobruška, IČO: 00275263

Obecní úřad Pohoří
tel.: 494 623 346 | e–mail: urad@obecpohori.cz | web: www.obecpohori.cz
Facebook stránka obce Pohoří: www.facebook.com/pohori
Veškerá práva vyhrazena.
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