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Vážení spoluobčané, 

letos je to již čtvrtým rokem, co se v současném složení rady a zastupitelstva snažíme o to, 
abychom co nejlépe pečovali o obecní majetek, veřejná prostranství a investovali do dalšího 
rozvoje naší obce tak, abyste se zde cítili spokojeně.  

Priority pro rozvoj v letech 2021-2026 určil strategický plán, který zastupitelé schválili již 
v červnu 2020. V prosinci byli na posledním zastupitelstvu loňského roku informováni o tom, 
jak se nám daří tento plán naplňovat. Můžeme konstatovat, že v řadě oblastí máme splněno 
a na dalších úkolech intenzivně pracujeme. Dovolte mi, abych i vás stručně seznámila 
s výsledky našeho úsilí a také s tím, co nás čeká v letošním roce. 

Zodpovědný přístup k technické vybavenosti obce Pohoří, k jejímu majetku a k rozvoji 
infrastruktury je naší naprostou prioritou. V tomto směru jsme naplnili jeden z prvních bodů 
plánu, když jsme dokončili rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v délce více než 
1 kilometr v části obce od železniční zastávky. Spolu s tím naplňujeme i další část plánu, když 
jsme v tomto úseku zrealizovali obnovu veřejného osvětlení. Již dříve došlo k výměně 
osvětlení v jiných částech obce. Plánujeme v těchto investicích do modernizace a pořízení 
úsporných LED světel s vyšší účinností a nižší spotřebou elektrické energie nadále pokračovat. 
Zlepšuje se tak provozuschopnost, zlevňuje se při současném růstu cen elektřiny běžný 
provoz a zároveň můžeme zachovávat dobu svícení. 

V oblasti technické vybavenosti a další infrastruktury je naší prioritou příprava lokality pro 
výstavbu rodinných domů za obcí mezi tělocvičnou a hřištěm. I to je jeden z klíčových bodů 
strategického plánu. Jsme si vědomi, že řada z vás by chtěla v obci postavit nové rodinné 
domy. Chceme, aby mladí lidé zůstávali v obci a aby se udržel současný pozitivní vývoj, tedy 
nárůst počtu domů a počtu obyvatel. V současné době se stále tvoří územní studie, která je 
zpracovávána v souladu s Územním plánem Pohoří. Určí parcelace, podobu lokality a měla by 
být dokončena v první polovině letošního roku. Samotný územní plán se nám podařilo vydat 
v září roku 2020, bez něho by další rozvoj obce nebyl možný. V souvislosti s tím pokračujeme 
i na přípravě projektu přístupové komunikace na toto území, která má být zbudována 
u tělocvičny. V současné době probíhá stavební řízení. 

Průběžně se snažíme o modernizaci a obnovu majetku obce. V souladu se záměry 
stanovenými strategickým plánem je i plánovaná rekonstrukce bytovky se šesti byty, která je 
v majetku obce.  Objekt byl postaven v 80. letech minulého století, a přestože jej obec 
udržuje, jeho technický stav odpovídá stáří. Nyní připravujeme projekt rekonstrukce 
vytápění, což by zlevnilo provozní náklady. Postupně bude potřeba provést také výměnu 
vnitřních rozvodů, výměnu oken, zateplení fasády, výměnu podlah a zábradlí na lodžiích, 
vč. jejich zateplení, výměnu střechy a klempířských konstrukcí.  

(pokračovaní na str. 2) 
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Součástí záměrů stanovených strategickým plánem je i postupná rekonstrukce místního 
pohostinství. Již byla zrealizována oprava sociálního zařízení, oprava bytu ve druhém 
nadzemním podlaží, oprava podlahy v části restaurace či oprava vytápění. Došlo k výměně 
oken, abychom snížili náklady na energie. V letošním roce nás čekají práce na rekonstrukci 
sálu. Sál v minulosti zažíval bohatý společenský život. Přestože v posledních letech jsme 
museli společenské akce omezit kvůli pandemii koronaviru, věříme, že sál bude v budoucnu 
opět využíván pro kulturní akce, plesy či divadelní představení.  

Podpora sportu a tělovýchovy je další oblastí, prioritizovanou strategickým plánem. 
Na pozemku za stávající tělocvičnou by mělo být vybudováno nové moderní multifunkční 
hřiště, které by bylo využíváno jak dětmi ze základní a mateřské školy, tak i občany obce pro 
sportovní aktivity. Na výstavbu hřiště bylo v letošním roce vydáno stavební povolení. 
Domníváme se, že moderní a kvalitní zázemí přispívá ke kvalitnímu a zdravému trávení 
volného času a rádi bychom tyto aktivity pro vás a naše děti podpořili. 

Plánována je i rekonstrukce přírodního kulturního areálu, kde se odehrávají letní Pohořské 
hudební večery či ochotnická divadelní představení. Vybavení stárne a postupně dožívá. 
Vloni se nám podařilo opravit a natřít fasádu budovy. Širší využití získal areál PKS umístěním 
dřevěného domku, který slouží pro aktivity pohořských hasičů, zejména pro jejich práci 
s dětmi.  

V rámci strategického plánu se nám podařilo splnit záměry stanovené pro oblast veřejných 
prostranství a životního prostředí. Došlo k oživení centra obce výsadbou nové zeleně, 
na kterou navázalo vybudování mlatové cesty a výsadba trvalek v okolí základní školy 
a kostela. Již v historii v tomto prostoru byly parkové úpravy a věříme, že i současná podoba 
přispěla ke zatraktivnění vzhledu Pohoří. V obecním lese se podařilo obnovit a zrevitalizovat 
lesní porost výsadbou 1200 kusů stromů.  

Za velmi důležitou považujeme spolkovou činnost, která patří k jedněm z prioritních oblastí 
strategického plánu. A to nejen pro budování a zachování dobrých vztahů, ale i pro 
sounáležitost s obcí a pro možnost poskytnutí vhodných aktivit k trávení volného času. 
Snažíme se podporovat činnost zájmových spolků i tím, že jsme také pro letošní rok schválili 
dotace na jejich činnost. Tělovýchovná jednota Pohoří získala dotaci ve výši téměř 34 tisíc 
korun na sportovní činnost, výdaje spojené s provozováním tenisových kurtů, cvičení s dětmi 
a florbal pro mládež v tělocvičně a podporu dětí v jednotlivých sportovních disciplínách. Sbor 
dobrovolných hasičů obdržel dotaci 45 tisíc na požární sport, práci s dětmi a kulturní činnost. 
Základní organizace Českého svazu zahrádkářského byla podpořena 15 tisíci na svou 
prezentaci a reprezentování obce na výstavě Zahrada východních Čech v Častolovicích a další 
činnosti jako jsou přednášky, exkurze a besedy. Zdejší myslivecký spolek obdržel 10 tisíc 
korun pro podporu myslivosti, léčení zvěře v honitbě, přikrmování a podporu početních 
stavů zvěře. Klub českých turistů, odbor Pohoří získal dotaci ve výši 5 tisíc jako příspěvek 
na jízdné veřejnou dopravou či vstupné.  Žádost předložil i spolek Českého svazu včelařů, 
který má sice sídlo v Českém Meziříčí, ale v minulosti dotace čerpal a svojí činností přispívá 
i zde ke společenskému a kulturnímu životu. Z tohoto důvodu jsme podpořili poskytnutí 
finančního daru ve výši 5 tisíc určeného primárně na péči o včelstva pro zajištění opylovací 
funkce v krajině. 
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Pro letošní rok také rada obce schválila poskytování darů ve formě poukázky v hodnotě 500 
korun na nákup zboží v místní prodejně těm občanům, kteří budou mít životní jubileum 65, 
70, 75 či 80 let a od 80 let věku pak obdrží tento dar každoročně. 

V loňském roce jsme naplnili i další bod strategického plánu, když jsme pořídili dopravní 
automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů a dosáhli tak zlepšení její materiální a 
technické základny, která je důležité zejména při výjezdu k zásahům a pomoci hasičů. Na 
pořízení automobilu jsme získali dotaci ve výši celkem 750 tisíc korun od ministerstva vnitra 
a Královéhradeckého kraje.  

Mezi záměry uvedené ve strategickém plánu patřila i realizace digitálního povodňového 
plánu. K jeho zpracování 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.  

Jsem velmi ráda, že jsme během posledních několika let naplnili výše 
uváděné priority, které nám strategický plán definoval. Stejně tak jsem 
ráda, že pro tyto hlavní záměry nacházíme konsensus a podporu mezi 
radními a zastupiteli, kteří se jednání zastupitelstva účastní. Na dalších 
prioritách pro rozvoj naší obce postupně a usilovně pracujeme a věřím, 
že jsou a budou přínosné především pro vás, občany Pohoří. 

starostka obce Helena Suchánková 

 

  HUMANITÁRNÍ SBÍRKA NA POMOC UKRAJINĚ 
 

Napadení Ukrajiny Ruskem vyvolalo v ČR velkou vlnu 
solidarity. Ani naše obec nezůstává stranou. Ve dnech 
2. – 3. března 2022 uspořádala obec humanitární 
sbírku na pomoc Ukrajině. Sbírka potřebných věcí 
(lékařské potřeby, hygienické potřeby, deky, spacáky 
apod.) byla 3. března odvezena do centrálního skladu 
materiální pomoci ve Velkém Poříčí, který připravil 
Královéhradecký kraj společně s hasičským 
záchranným sborem. Dopravu pro obec zajistila na 
vlastní náklady firma PROFIALARM s.r.o. 

Chtěla bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří 
podle svých možností nabídli v této vážné situaci 
materiální pomoc.   

Helena Suchánková, starostka obce 
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  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE V ROCE 2021 
 
Za uložení objemného a směsného komunálního odpadu na skládce Obec Pohoří platila 
500 Kč/t. Tento poplatek se ovšem platí jen do stanoveného limitu váhy odpadu na občana. 
Jakmile je limit překročen, obec platí již navýšený poplatek, který v r. 2021 činil 800 Kč/t. 

Pro rok 2021 byl pro obec Pohoří stanoven limit 139,4 t (200 kg / osoba x 697 osob) 
a překročili jsme ho celkem o 50,15 t. K překročení došlo už ve 3. čtvrtletí.  

Do tohoto množství se započítává odvoz odpadu z popelnic občanů firmou Marius Pedersen 
i odvoz objemného odpadu ze sběrného dvora. Do dalších let se limity zpřísňují a zvyšují se 
i poplatky.  

V letošním roce je limit 190 kg směsného odpadu na občana, základní poplatek ještě zůstává 
500 Kč/t, při překročení je navýšený na 900 Kč/t.  

Do roku 2029 se mají odpady odvážené na skládku snížit až na 120 kg na občana za základní 
sazbu 700 Kč/t a při překročení limitu by se platil navýšený poplatek až 1850 Kč/t. 

Proto naléhavě prosíme, snažte se co nejvíce třídit a do popelnic dávat opravdu jen to, 
co už vytřídit nelze. Při zvyšujících se nákladech bychom se do budoucna nevyhnuli 
citelnému zdražování místního poplatku za odpady. 

V roce 2030 by měl být úplný zákaz skládkování odpadů. 

 
SOUHRN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE POHOŘÍ V ROCE 2021 
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  ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLKY 

Protože se nemohla ve školce konat 
tradiční vánoční besídka pro rodiče, 
besídku jsme s dětmi nacvičili, 
natočili a video poslali rodičům. 
Stihli jsme i vánoční nadílku nových 
hraček a pomůcek, ale potom jsme 
museli všichni do karantény. Proto 
jsme využili nabídky Nemocnice 
Náchod a domluvili jsme testování 
mobilním testovacím týmem 
a potom jsme tuto možnost PCR 
testování nabídli rodičům dětí. Jsem 
ráda, že spousta rodičů, nejen dětí 
ze školky, ale i dětí ze základní školy, tuto možnost testování v prostředí školky využila. Velké 
poděkování patří paní Vyhnanovské a paní Morávkové, které PCR testování zrealizovaly. 
Velmi si této pomoci vážíme.  

Vánoční prodej u kostela se vydařil a rádi bychom poděkovali všem, kdo se na prodeji 
nějakým způsobem podíleli nebo si u stánku něco zakoupili. Poděkování patří i paní Petrové 
a paní Hrubé za doprodej výrobků z adventního prodeje na statku. Peníze z prodeje výrobků 
budou použity na financování akcí v MŠ – např. 
divadelních představení, výletů, nákupu nových 
hraček a pomůcek. 

Leden jsme přivítali tématem „Jak u nás voněly 
Vánoce“, dále jsme si povídali o zimním oblečení, 
znacích zimy, Eskymácích a samozřejmě 
o olympiádě, kterou jsme si ve školce uspořádali. 
Čekalo na nás i povídání o povoláních, letos jsme 
vybrali povolání umělecká, jako je např. herec, 
zpěvák, muzikant atd. 

Na třetí pokus se nám podařilo vyrazit s dětmi na 
Medvědovu lyžařskou akademii do Sedloňova. Od 
pondělí do pátku jsme jezdili společně s MŠ České 
Meziříčí, MŠ Rohenice a MŠ Biřička autobusem na 
hory. Dětem se věnovali instruktoři a podle 
schopností dětí si je rozdělili do skupin. Některé 
děti stály na lyžích úplně poprvé a u všech dětí byl 
na konci kurzu vidět velký pokrok. Závěr kurzu 
děti zakončily lyžařskými závody, na které je 
přijeli podpořit rodiče a sourozenci, a děti dostaly 
zasloužené odměny. 



Listy obce Pohoří             č. 1 / 2022 

 
6 

Po dlouhé době nás ve školce navštívilo i divadlo, nejprve Maňáskové 
divadlo Šternberk s pásmem pohádek a potom naše oblíbené divadlo 
Jójo s Upovídanou pohádkou.  

Na začátku února se školka potýkala s vysokou nemocností 
a karanténami jak dětí, tak i zaměstnanců, takže jsme byli nuceni 
přerušit zajišťování stravování pro základní školu. Na 2 dny bylo 
vyhlášeno mimořádné ředitelské volno.  

Jako každý rok nás čekal ve školce tradiční 
karneval. Děkujeme maminkám za krásné 
masky, které dětem připravily. 

Karnevalové dopoledne bylo plné smíchu, radosti a tanečků, 
a tak to má být. Paní kuchařky dětem na tento den objednaly 
koblížky a děti si na nich moc pochutnaly. Dále nás čekalo 
oblíbené téma „Barevný týden“, kdy měl každý den jinou barvu. 
Měli jsme ve školce barevný, modrý, zelený, červený a žlutý den. 
Děti chodily oblečené v dané barvě, poslouchaly barevné pohádky a moc je to bavilo.  

Nyní se už ale všichni moc těšíme na jaro a přejeme všem dobrou náladu a pevně věříme, že 
se současná situace brzy změní k lepšímu. 

Za kolektiv MŠ ředitelka Marcela Michlová 
 

  ŽIVOTNÍ JUBILEUM 

Krásných 90 let oslavila 6. února letošního roku paní Anna Vondráčková. Za obec Pohoří 
jí pogratulovaly členky kulturní komise. Touto cestou přejeme ještě jednou mnoho zdraví 
do dalších let. 
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  ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

V mém prosincovém příspěvku jsem se těšila na pěkné vánoční 
chvíle, které jsme si ve škole připravovali. Bohužel, vše bylo jinak. 
Covid nám zmařil plány, nemohli jsme vyjet na předvánoční výlet 
do Potštejna, ani jsme si nemohli posedět u stromečku a rozdat 
si dárky.   

K tomu mohlo dojít až v lednu, když jsme se všichni ve škole sešli 
a ve družině jsme si nadělili alespoň ty společné „družinové“ dárky. 
Během ledna jsme se soustředili na blížící se vysvědčení, které 
jsme si rozdali v pondělí 31.1.   

Mimo běžnou výuku také ve škole probíhaly 
projektové dny, kterými plníme požadavky  
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, tzv. Šablon III.; 
projektu, kterého se jako škola účastníme.  

Od prosince do února již proběhly celkem 
4 projektové dny na různá témata: Bádání 
a experimentování, Zábavné programování, 
Kreativní den.  

Celodenní projekty vedly zkušené lektorky, které 
dětem hravou a zábavnou formou předávaly 
praktické zkušenosti a rozvíjely jejich dovednosti a návyky hlavně v rámci technického 
vzdělávání. Další projektové dny nás ještě čekají. A těšíme se na jaro. Snad si užijeme 
nadcházející společné akce, výlety i Velikonoce. Přeji všem krásné slunečné dny.  

Eva Bělohlávková, ředitelka školy 

 

  VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - POZVÁNKA 

Obec Pohoří zve nové občánky narozené v roce 2021 ke slavnostnímu vítání, které je 
plánováno v červnu 2022. Podmínkou je trvalé bydliště v obci Pohoří a zaplacený místní 
poplatek za odpady na rok 2022.  

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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  MARTIN IZÁK: GRAFIK A ILUSTRÁTOR KNIHY FIGURION 

V loňském roce spatřila světlo světa kniha Figurion. Jedná se o malou encyklopedii postav 
z bájí a pohádek. Kniha je plná ilustrací, které vytvořil pohořský rodák Martin Izák. 
V následujícím rozhovoru se dozvíte, jeho cestu za profesí grafika a jak vznikala kniha. Také 
zjistíte podrobnosti o nových pohlednicích naší obce, které tento nadaný umělec vytváří. 

Jak jste se dostal k umělecké činnosti?  

Ke kreslení a obecně umělecké tvorbě jsem tíhnul již 
od mala. Začalo to klasicky, asi jako u každého dítěte, 
spoustou čmáranic a obrázků a to mi zůstalo víceméně 
dodnes. 

Je ve Vaší rodině někdo, po kom jste zdědil umělecký 
talent? 

U mých rodičů jsem si nevšiml, že by někdy kreslili 
či tvořili uměleckou tvorbu, takže těžko soudit. Ale 
často vzpomínají, že můj děda z tátovy strany to 
nadání v sobě měl. Bohužel jsem moc jeho prací 
neviděl. Takže jsem to zřejmě podědil po něm. 

Vystudoval jste Vyšší odbornou školu grafika 
a obalová technika ve Štětí. Od kdy se pro Vás stalo 
studium grafiky jasnou volbou?  

O studiu grafiky jsem uvažoval už od základní školy, ale má situace byla komplikovanější ze 
zdravotních důvodů. V mých dvanácti letech se naplno projevila nemoc zvaná Usherův 
syndrom. Což je zjednodušeně řečeno degenerativní nemoc zraku a sluchu. Projevuje se to 
postupným ubýváním periferního vidění. Tehdy to byl pro všechny docela šok a hlavně se o 
té nemoci nic nevědělo. Ze strany doktorů byly různorodé výklady, co bude následovat. 
Počítalo se i s tím, že v dohledné době nastoupí úplná slepota. Proto jsme se v rámci výběru 
školy snažili být především praktičtí a vybírali školy univerzálnějšího zaměření. A tak jsem 
nakonec nastoupil na gymnázium v Dobrušce, kde jsem také odmaturoval. Za ty roky bylo už 
jasnější, jak to s mým zrakem bude nadále. Slepota se nedostavila a „pouze“ se mi zrak 
zhoršuje postupně. Proto jsme se rozhodli, že bych to umělecké zaměření oboru přeci jen 
mohl zkusit.  

Jaké tvorbě jste se věnoval při studiích a v raném profesním životě a čemu se věnujete v 
současnosti?  

Po škole, hned po úspěšně složených diplomových zkouškách, jsem nastoupil v Pardubicích 
v grafickém studiu, které je zaměřeno na propagační grafiku, a tam pracuji dodnes. Práci 
podobného typu tvořím i doma. V posledních letech jsem měl možnost také spolupracovat 
s různými knižními nakladatelstvími, kde vytvářím obálky či ilustrace knih, případně zpracuji 
knihy komplet včetně sazby a grafiky. 
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V loňském roce vyšla encyklopedická kniha plná postav a bytostí z bájí a pohádek - 
Figurion. Jak vznikla spolupráce na knize?  

Spoluautorem této knihy je můj tchán Pavel 
Kotyza. Mimochodem dlouholetý a ve svém oboru 
známý výtvarník a autor kresleného humoru. 
A začalo to vlastně docela nevinně. Jako při mnoha 
jiných příležitostech jsme si spolu povídali a padlo 
na téma knížek o různých bájích, strašidlech, 
pohádkách. Vzpomínali jsme nostalgicky na své 
oblíbené knížky z dětství a především provedení 
jejich ilustrací. To víte... taková naše pracovní 
deformace. No a rozčilovali jsme se, že dneska 
nejsou k sehnání žádné pěkné knížky na podobné 
téma a navíc takové, které by nebylo vyloženě 
z neexistujících fantasy světů. Chtěli jsme něco tradičnějšího a to málo, co jsme zahlédli, bylo 
na náš vkus příliš infantilně provedené. Říkali jsme si, proč si autoři myslí, že takové téma by 
zajímalo jen malé děti. Vždyť i přece mnozí dospělí ocení hezké ilustrace s pohádkovým 
tématem. A tak jsme si řekli, že si nakreslíme pro rodinu vlastní knihu. Až když byla kniha 
prakticky hotova, vyrostla v nás chuť podělit se o ní i s veřejností.  

Jak dlouhá doba uplynula od prvních příprav k vydání knihy? 

Samotná tvorba knihy trvala zhruba dva a půl roku. Nejvíc 
času trvaly obrázky a jelikož chodím do práce a mám 
rodinu, dělával jsem je ve volném čase po večerech. 
Vydání knihy je kapitola sama pro sebe a celý ten proces 
trval zhruba rok. 

Jak byla práce na knize rozložena mezi autory? Byl jste 
pouze ilustrátorem a váš kolega Pavel Kotyza se postaral 
o verše a charakteristiky bytostí? 

Pavel, ale v podstatě 
každý, kdo mě zná, o mě 
ví, že ve volném čase 
rád kreslím různé 
fantasy a sci-fi obrázky. 
Ty jsem odjakživa kreslil 

jen tak pro radost. Proto úlohu ilustrátora přenechal zcela 
na mně, abych mu prý předvedl, jak ztvárním jednotlivé 
postavy, které zná z bájí a pohádek. Takže naše rozdělení 
úloh na knize přirozeně vyplynulo takto. Byla to v podstatě 
taková naše hra. On vybere, já to ztvárním. No a protože 
jsme nechtěli jen tak nějaký skicák, ale plnohodnotnou 
knížku, ujal se Pavel humorných veršů a základní 
charakteristiky jednotlivých postav a vznikla z toho taková 
zábavná encyklopedie. 
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V úvodu Figurionu píšete, že jste si tvoření knihy užívali a vybrali jste si své oblíbené 
bytosti. Které bytosti Vám jsou tedy nejbližší? A nad kterými jste při kreslení trávil nejvíce 
času? 

Ano, užívali. Bylo to opravdu zábavné. Někdy se kolem postav odehrály i vášnivější dohady, 
když se naše představy rozcházely až příliš, ale vždycky jsme došli ke kompromisu.  
Pavel má nejraději Kudibala a Diblíka. Ze srandy říká, že je to proto, že mi jsou nejvíc 
podobní. Já mám asi nejraději Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého. Jako malý jsem měl ty 
postavičky a celou tu pohádku rád. Nejpracnější pro mě byly obrázky, které vyžadovaly velké 
množství detailů. Například propletence hadů, šupiny či peří, to byla občas hotová zkouška 

trpělivosti. 
Obec Pohoří s Vámi na konci roku 2021 navázala spolupráci ve 
tvorbě propagačních materiálů. Přibližte nám prosím, jak 
pohlednice s motivy Pohoří vznikají. 

Předně bych chtěl paní starostce Suchánkové poděkovat, že mě 
poctila takovou úlohou. Pohlednice vzniká tak, že si vytvořím 
předlohu, dle které obrázek udělám. Ideálně fotografii. 
Schválíme si, zda ta kompozice obrázku odpovídá představám 
všech a poté začne samotná tvorba. Vše tvořím pomocí 
kreslícího tabletu s dotykovým perem a v podstatě to probíhá 
stejně jako tvorba klasického obrázku.  Nakreslí se linky, vybarví 
se to a vystínuje. Poté odevzdám ukázku své práce a modlím se, 
že se bude líbit a schválí se do finální výroby, kterou je tisk. 
Tak doufám, že se vám pohlednice líbí. 

Chystáte nějaké další knihy, například pokračování Figurionu, nebo připravujete nějaké 
dílo, na které byste chtěl čtenáře nalákat? 

V dohledné době nic neplánuji. Ono vydat knížku není zrovna levná záležitost a konkurence 
na knižním trhu je neskutečně obrovská. Navíc já rád tvořím spontánně. Tak když mě 
v budoucnu opět něco nadchne, třeba zase něco vytvořím. 

 

  MALÉ NAHLÉDNUTÍ K POHOŘSKÝM ZAHRÁDKÁŘŮM 

V loňském roce u nás proběhla zásadní změna. Po dlouholeté spolupráci nás navždy opustil 
pan Jaroslav Mervart, který tento spolek skvěle vedl mnoho let. Právem mu patří velký „Dík“. 
Čest jeho světlé památce! 

Vedení zahrádkářů se ujal Jan Šolc st. S přírodou je spjat už od dětství. Pamětníci si rádi 
vzpomenou na výstavy v roce 1976-78 u Šolců ve stodole.  

„Dobrý den, všem přátelům zahrádkářům, příznivcům Zahrádkářů v Pohoří bych rád 
poděkoval za vytvoření příjemné atmosféry výroční členské schůze. V dobré náladě jsme byli 
hýčkáni příjemnou hudbou a sladkostmi a dalšími dobrotami z rukou místních zahrádkářek. 
Tak zase někdy příště...“ shrnuje výroční schůzi nový předseda Jan Šolc. 
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V důsledku protikoronavirových opatření se nemohla konat výstava Zahrada východních 
Čech v Častolovicích, na kterou jsme se nejvíce těšili.  Tak snad letos se dočkáme.  

Velká gratulace k životnímu jubileu patří paní Zdeně Chmelařové, která 30.12.2021 oslavila 
80 let. Členkou zahrádkářů je od roku 1973. Svou šikovností a láskou ke květinám se vždy 
podílí na výstavách v Častolovicích. A na své zahrádce, tam to jen a jen vzkvétá, prostě zlaté 
ručičky a v srdci samý kvítek. Přejeme pevné zdraví a dostatek životního elánu. 

Poděkování patří Ludmile Effenberkové a Haně Matyášové, které se celoročně starají 
o osázené betonové květináče v centru naší obce. Je to nelehký úkol na veřejném 
prostranství něco krásného naaranžovat, aby to tam vydrželo déle než týden. Važme si jejich 
práce a trpělivosti. 

Přeji pevné zdraví a mnoho pozitivních zážitků. 

Za ČZS Iva Frančiaková 

 

  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POHOŘÍ 
 
Nový rok jsme zahájili výroční Valnou hromadou, na které členové 
výboru shrnuli dění v našem spolku za poslední dva roky a bylo 
předáno několik čestných medailí a ocenění. Bylo vidět, že po roční 
pauze všichni členové sboru valnou hromadu kvitovali, a dorazili 
v hojném počtu. Na schůzi zavítali i pozvaní hosté – starostka obce 
Pohoří Helena Suchánková a zástupce OSH Rychnov nad Kněžnou  
Ota Ptáček.  

 

Od začátku roku stále pokračujeme v práci s mládeží a to vždy ve středu v místní tělocvičně. 
Kroužek pravidelně navštěvuje okolo 20 dětí ve věku 3 až 11 let. 

Jelikož z počátku roku epidemiologická situace nenasvědčovala, že nastane nějaká výrazná 
změna ve vládních nařízeních, byl opět zrušen únorový hasičský ples.  
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Během února se objevilo několik 
meteorologických výstrah před silným větrem. 
17. února polámal právě silný vítr několik stromů 
a popadané větve zůstaly na vozovce, naše 
výjezdová jednotka překážky na silnici vyhledala 
a odklidila. 

V letošním roce se nám snad opět podaří 
uspořádat tradiční sběr starého železa na jaře, jak 
tomu bylo dříve zvykem. Sběr je naplánován na 
sobotu 2. dubna 2022, více informací se dozvíte 
na letáku ve vývěskách u obchodu a z místního 
rozhlasu.   

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se, že se s Vámi 
budeme moci v roce 2022 setkat osobně na akcích 
v rámci obce. 

Za SDH Pohoří Petra Vošlajerová 

 

  TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
 
30. prosince 2021 se již tradičně uskutečnil 7. ročník turnaje ve stolním tenise. Po napjatých 
a vyrovnaných zápasech si první místo odnesl Milan Dušek, druhé místo Daniel Fiala, třetí 
místo Josef Fiala a neoblíbené "brambory" Pavel Žďárek ml. Účast byla menší než 
v předešlých letech kvůli covidu, avšak na kvalitě výkonů neubylo. 

Chtěl bych tímto poděkovat všem zúčastněným a divákům, že i v této složité době zbývá čas 
a nálada na sport a chvíle strávené s přáteli. Doufám, že letos se bude moci turnaj znovu 
uskutečnit a strávíme spolu opět den plný sportu a zábavy. 

Pavel Žďárek ml. 
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  PTÁK ROKU 2022: ZVONEK ZELENÝ 
 
Česká společnost ornitologická (ČSO) vyhlašuje ptákem roku 2022 zvonka zeleného. 
Udělením titulu zvonkovi chtějí ornitologové upozornit na to, že ptáci, které považujeme za 
obyčejné a všudypřítomné, nemusí být běžní napořád, pokud budeme do jejich životů 
a životního prostředí nešetrně zasahovat.  

Se zvonkem zeleným se můžeme setkat v zemědělské krajině i v zahradách a na krmítkách, 
a to plošně v celém Česku. Za posledních deset let jsme nicméně přišli o dvě třetiny české 
populace zvonků. Ohrožuje ho závažná ptačí choroba trichomonóza – bičenka drůbeží. 
Kvůli ní je zvonek jedním z nejrychleji ubývajících druhů posledního desetiletí. 

Zvonek zelený (Chloris chloris) je prakticky čistě evropský druh, areál rozšíření jen málo 
zasahuje do severní Afriky a do Asie. Evropu obývá celou s výjimkou nejsevernějších oblastí 
Norska, Finska a Ruska. Je 
obyvatelem otevřené krajiny 
s rozptýlenými keři a stromy, často 
žije i ve vesnicích a městech (mimo 
úplná centra bez zeleně). Je zavalitý, 
s kratším ocasem, převládající barva 
je šedozelená. Velká hlava, mohutný 
kuželovitý zobák, zářivě žlutá páska 
v křídle v zeleném kabátku a hlasitý 
zvonivý hlas jsou hlavní znaky zvonka 
zeleného. Mláďata jsou výrazně 
kropenatá, samička méně, sameček 
vůbec, zato má víc zelené a žluté. Od 
toho pochází jméno v mnoha 
evropských jazycích – Grünfink, 
Greenfinch – zelená pěnkava. České 
jméno odkazuje na jasný hlasitý zpěv, který zvonění malého zvonečku připomíná. 

Sedá vzpřímeně, často na vrcholcích stromů. Zpívá z vyvýšeného místa, někdy i v letu – 
včetně typického svatebního letu, při němž samec nepravidelně mává křídly, což připomíná 
let netopýra. Silný zobák mu umožňuje louskat i tvrdá semena. Je téměř výhradně býložravý 
(semena plevelů, stromů, keřů, ale i květy a plody), ale mláďata krmí z části i hmyzem 
a pavoukovci, jako všichni naši pěvci. 

Hnízdí na otevřeném hnízdě v hustých větvích, často docela nízko. Většinou dvakrát ročně, 
první hnízdění bývá v jehličnanech (listnáče ještě nejsou dostatečně olistěny), druhé 
v listnáčích. Má 4–6 bílých až namodralých vajec s matnými načervenalými skvrnkami 
a tečkami. Sedí pouze samice, samec ji krmí. Po vylíhnutí samice zpočátku mláďata zahřívá 
a o shánění potravy se stará jen samec. Později už mláďata krmí oba rodiče. Po 14–16 dnech 
mláďata vylétají z hnízda, ale oba rodiče se o ně ještě dále starají. 

Pokud máme na zahradě husté keře, zvonci u nás mohou zahnízdit. Na podzim se potom 
hejnka zvonků sdružují a potulují se polní krajinou, kde sbírají semena a další rostlinnou 
potravu. V zimě rádi přilétají do zahrad a na krmítka, kde si vybírají především slunečnicová 
semena. 
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Za poslední desetiletí jsme přišli o dvě třetiny zvonků. Na vině je trichomonóza. 
Kvůli trichomonóze se zvonek stal jedním z nejrychleji ubývajících ptačích druhů posledního 
desetiletí.  
„U nás jsme první zvonky uhynulé na trichomonózu pozorovali v roce 2012. Od té doby jsme 
zjistili úhyny řady druhů ptáků, vedle zvonků nejčastěji dalších zrnožravců, především pěnkav, 
čížků, dlasků, vrabců, ale i sýkor. Jedině na zvonky mají ale bičenky naprosto drastický 
dopad. Že se jedná o vážné riziko, ukazuje i situace v západní a severní Evropě. Ve Velké 
Británii toto onemocnění způsobilo silný úbytek zvonků až o 67 % od roku 2007, veSkandinávii 
o necelých 50 %,“ popisuje Alena Klvaňová, vedoucí Celoevropského monitoringu běžných 
druhů ptáků, alarmující úbytek zvonků zelených v některých částech Evropy. 

Nákaza není na člověka přenosná. Pro ptáky je ale smrtící 
Základními příznaky trichomonózy jsou netečnost, načepýřené peří, apatické chování. Pták 
často nemá sílu uletět, v krmítku zdánlivě pospává. Krmítka, kde jsou ptáci v těsném kontaktu 
přispívají k šíření nemoci, a proto se trichomonóze říká krmítková nákaza. Smysluplná léčba 
volně žijících ptáků s trichomonózou není možná. Nákaza není na člověka ani další savce 
přenosná, pro ptáky je ale vysoce infekční.  

Čistota krmítek je prevencí 
Denně z krmítka odstraňujeme zbytky potravy a trus. Pravidelně pítko i krmítko čistíme 
a po umytí necháme důkladně vysušit. Ideálně používáme závěsná krmítka se zásobníky, kde 
se ptáci nesdružují ve velkých hejnech, namísto velkých dřevěných krmítek, ve kterých ptáci 
stojí v potravě a která se špatně čistí. Pokud nemocného ptáka zpozorujeme, je potřeba 
přestat s přikrmováním aspoň na dva týdny, všechna krmítka vyčistit a nechat důkladně 
vysušit – bičenku drůbeží sucho spolehlivě zabije – a výskyt ohlásit 
na birdlife.cz/choroby. Zároveň je nutné informovat sousedy, kteří také přikrmují. 

V roce zvonka ČSO vyzývá širokou veřejnost k zapojení do programů občanské vědy, díky 
kterým se dovíme, kde jsou rozšířené ptačí choroby a také o tom, kde kteří ptáci zimují. „Díky 
Ptačí hodince a sledování ptačích chorob získáme spoustu informací, které by jinak vůbec 
nebylo možné získat. Zapojit se může úplně každý, bez předchozích zkušeností,“ říká Alena 
Jechumtál Skálová, koordinátorka občanské vědy v ČSO. 

Monitoring ptačích chorob 
Sledujte vaše krmítka a zahrady a všímejte si nemocných ptáků. Pomozte sbírat cenné údaje 
o rozšíření trichomonózy a dalších ptačích chorob. Pozorování nemocných (živých 
či uhynulých) ptáků u krmítka zaznamenejte pomocí formuláře na www.birdlife.cz/choroby. 
Pozorování je možné doplnit fotkou. 
„Loni byl nejčastěji hlášeným druhem právě zvonek zelený a drží tak smutné prvenství. Ptačí 
nemoci se ale mohou týkat i jiných druhů – i ty je možné a užitečné vyplněním formuláře 
nahlásit,“ říká Jechumtál Skálová. 

Pozorování zvonků po celý rok 
Vedle monitoringu chorob a Ptačí hodinky lze údaje o pozorovaných zvoncích zelených 
(stejně jako údaje o všech dalších ptačích druzích) po celý rok vkládat do Faunistické 
databáze ČSO https://birds.cz/avif/ bez nutnosti vázat se na konkrétní program občanské 
vědy. 

Jak zvonka během celého roku podpořit? 

„Místo přikrmování na krmítku připravme zvonkům ideální přirozené prostředí, kde budou 
moci žít, hnízdit a sbírat potravu. Jak na to? V hnízdním období nekácejte stromy ani 

https://app.bto.org/birdtrends/species.jsp?year=2020&s=grefi
https://www.birdlife.cz/choroby
https://www.birdlife.cz/zapojte-se/obcanska-veda/choroby/
http://www.birdlife.cz/choroby
https://birds.cz/avif/
https://birds.cz/avif/
https://birds.cz/avif/
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neprořezávejte keře – ohrozili byste hnízdění. Udělejte svou zahradu pestrou a různorodou. 
Takovou, kde ptáci najdou dostatek semen a bobulí pro sebe a housenek či pavouků pro 
mláďata. Pokud hospodaříte na poli, snažte se omezit chemii, zakládejte remízky s křovinami, 
úhory, zkrátka se snažte nabídnout místo ke sběru potravy a hnízdění. Mimo zimní období 
se nemoci šíří více než v zimě, proto doporučujeme od jara do podzimu ptáky nepřikrmovat 
a naopak ptákům vytvořit prostředí, kde by našli přirozenou potravu a nemuseli se shlukovat 
na krmítku. Vždy, když přikrmujete, důsledně dodržujte hygienu a preferujte taková krmítka, 
kde se ptáci příliš nesdružují a krmítka, která se dobře čistí. Zvonek byl donedávna běžným 
druhem, nyní je stále vzácnější. Je jen na nás, zda přijmeme zodpovědnost, abychom ptákům 
v dobrém úmyslu neškodili,“ říká Vermouzek. 

VYTVOŘME SPOLEČNĚ FOTOGALERII ZVONKA ZELENÉHO – PTÁKA ROKU 2022 
Máte zajímavé fotky zvonků? Podělte se o ně. Ty nejpovedenější mohou být použity 
k propagaci ptáka roku 2022. Prohlédněte si již vložené fotky na Flickru ČSO: 
https://www.birdlife.cz/zvonek-zeleny-galerie/ 

Kontakty: 

Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO, 773 380 285, verm@birdlife.cz 
Alena Jechumtál Skálová, koordinátorka občanské vědy ČSO, 774 
920 389, skalova@birdlife.cz 
Zdroj: web ČSO Pták roku: www.birdlife.cz/ptak-roku/ 

 

 

 
Poplatek za odpady na rok 2022 činí 450 Kč 

za osobu trvale hlášenou v obci Pohoří nebo za rekreační objekt a je 
splatný jednorázově do 30. 4. 2022. 

 

Poplatek ze psa na rok 2022 činí 100 Kč za jednoho psa 

a 200 Kč za každého dalšího psa téhož majitele  
a je splatný jednorázově do 30. 4. 2022. 

Prosíme přednostně o bezhotovostní úhradu na účet obce Pohoří:  

č. účtu: 124 102 594/0600 Moneta MB, a.s. 

variabilní symbol: číslo popisné vašeho domu 

popis: odpady, pes 

  

Ti, kdo nemají možnost úhrady na účet, mohou přijít zaplatit poplatky na obecní úřad 
v úředních hodinách: 

pondělí a středa 

 07.30 – 12.00 a 13.00 - 17.00 hod 

Známku na popelnici pro rok 2022 si můžete vyzvednout na OÚ Pohoří. 

 

 

https://www.birdlife.cz/ptaci-zahrady/
https://www.flickr.com/photos/birdlife_cz/albums
mailto:verm@birdlife.cz
mailto:skalova@birdlife.cz
http://www.birdlife.cz/ptak-roku/
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  OCHRANNÉ HRÁZE POHOŘÍ – PULICE NA DĚDINĚ 
 
V poslední době bylo možné si všimnout u ochranné hráze v blízkosti naší obce zvýšené 
aktivity, která je spojena s její údržbou, prováděnou zaměstnanci Povodí Labe, s. p. Vedení 
obce se problematikou ochranné hráze zabývá již delší čas. Mnozí z nás pamatujeme, co se 
stalo v roce 1998, kdy došlo k jejímu protržení a voda vnikla téměř do všech domů v Pohoří 
a způsobila značné škody. Hráz je sice funkční, ale vzhledem ke svému stáří, provádění pouze 
dílčích oprav a nedostatečné údržbě v minulosti, bude pro zachování plnění účelu ochrany 
před povodněmi v budoucnu vyžadovat zásadní rekonstrukci. Proto bychom uvítali, kdyby 
Povodí Labe, s. p. přikročilo ke komplexní rekonstrukci hráze. 

Pro výstavbu hráze jako jistou ochranu před povodněmi se obyvatelé Pohoří rozhodli již ve 
dvacátých letech minulého století. První záznam v obecní kronice je z roku 1929, kdy valná 
hromada Vodního družstva Pohoří rozhodla o jejím vybudování a regulaci vodních toků. 
Kolaudace pak proběhla v roce 1933 a celková délka hrází, které se táhnou od Pulic okolo 
Pohoří až směrem k přírodní rezervaci Zbytka, kde směrem k Českému Meziříčí končí, činila 
cca 5 130 metrů. Od té doby hráz obec uchránila až do roku 1998. Byť byla v části, kde došlo 
k jejímu poškození a přelití opravena, jedná se o dílo, které je staré téměř 90 let. Zmiňovaná 
oprava v délce 324 m, rozšířila zúžené záplavové území u Opařiště.   Pro úplnost uvádím, že 
po zrušení vodního družstva ze zákona č. 11/55 Sb. přešla správa díla na Krajskou správu 
vodních toků a meliorací (KSVTM) se sídlem v Hradci Králové. Po jejím zániku v roce 1963 
nebyla správa díla delimitována na žádnou nástupnickou organizaci. 

V roce 1965-1966 na základě rozhodnutí příslušného vodohospodářského orgánu tj. Odboru 
vodního hospodářství, energetiky a pro věci zemědělství a lesnictví ONV v Rychnově n. K., 
byla nařízena správa a opravy Okresnímu středisku přípravy zemědělských investic (OSPZI) 
Rychnov n. K. se sídlem v Solnici. Došlo k odvolání, ale k výkonu správy a údržby podle našich 
informací nikdy nedošlo.  

Řeka Dědina představuje přímé ohrožení zdraví a majetku obyvatel obce i nadále. 
Je pravděpodobné, že se povodně naší lokalitě nemusí vyhnout ani v budoucnu. Proto 
je nutné, abychom na možné riziko byli co nejlépe připraveni a obec byla chráněna. 

Proto jsme se v říjnu 2020 obrátili na Povodí Labe, s. p., které je správcem vodního toku 
Dědiny, s žádostí o prověření stavu vodního díla a s žádostí o provedení opravy a údržby 
z důvodu, aby v důsledku jejího případného nevyhovujícího stavu nedošlo ke zvýšení rizika 
povodní na území obce. Na začátku ledna letošního roku proběhlo na obecním úřadě setkání 
vedení obce s představiteli společnosti Povodí Labe, s. p. Jednali jsme o stavu ochranné 
hráze, její údržbě a o možnosti její rekonstrukce.  Z jednání vyplynulo, že významným krokem 
směřujícím k realizaci rekonstrukce hráze je zpracování studie odtokových poměrů v lokalitě, 
která kromě širší oblasti od Městce po Pulice zahrnuje i okolí naší obce. Zadavatelem studie 
je Povodí Labe, s. p. a má být dokončena již v květnu letošního roku.  

Z výsledků studie by měl dle předpokladů vyplynout další postup pro realizaci rekonstrukce 
hráze. Ta by měla odpovídat všem technickým požadavkům a splňovat všechny potřebné 
náležitosti ochrany před povodněmi. Povodí Labe na tuto akci navrhuje využít i dotační 
prostředky.  Jedním z předpokladů, který bude třeba splnit před zahájením realizace 
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takového projektu, je vypořádání majetkových poměrů, které bude zapotřebí provést na 
základě prostorové analýzy pozemků provedené Povodím Labe v únoru 2021. V rámci této 
analýzy byly identifikovány vlastnické vztahy k pozemkům pod hrází. Věřím, že při 
součinnosti Povodí Labe, Obce Pohoří a soukromých vlastníků pozemků pod hrází se podaří 
tento krok naplnit takovým způsobem, aby mohlo být přistoupeno k rekonstrukci hráze. 
Ta totiž může v případě vzniku povodní jednoznačně a v co nejkratší době zajistit do 
budoucna obyvatelům obce preventivní a náležitou ochranu jejich zdraví a majetku. 

starostka obce Helena Suchánková 

  KLADSKÉ POMEZÍ SLAVÍ 25 LET 
 
Před 25 lety se zrodila myšlenka k založení organizace, která bude propagovat okolí 
Náchoda jako turistický cíl. Byl to revoluční počin, protože v České republice tehdy bylo jen 
několik takových organizací, dnes jich je téměř padesát.  

Odborně se nazývají organizace destinačního 
managementu a mezi jejich hlavní cíle patří 
marketing a komunikace, spolupráce 
s národními institucemi, tvorba produktů 
cestovního ruchu či prohlubování spolupráce 
soukromého a veřejného sektoru. Právě 
poslední zmiňované je jedním z hlavních 
principů fungování organizace Kladské pomezí, 
která sdružuje 42 členů.  

Letem světem:  

● V letech 2000–2005 se organizace podílela především na komplexní tvorbě a značení 
cyklostezek celého regionu.  

● Od roku 2005 se stále více orientuje na marketingové aktivity, spolupráci s aktéry 
cestovního ruchu a usiluje o soustavné zkvalitňování služeb.  

● Každoročně zajišťuje provoz cyklobusů a úpravu lyžařských běžeckých tratí.  

● Díky evropským dotacím se Kladské pomezí stalo investorem při výstavbě tří rozhleden – 
Čáp, Na Signálu a Žernov.  

● Je nositelem značky Regionální produkt Kladské pomezí. Výrobky jsou oceňovány 
s ohledem na původ surovin, podíl ruční práce i ekologii.   

● Pyšní se nabídkou zajímavých produktů cestovního ruchu. Toulavý baťoh je bezmála 
deset let stálicí v nabídce turistických možností pro rodiny s dětmi. Festival zážitků 
je projekt, který nabízí zážitkové akce jako program pro týdenní pobyt a podporuje 
spolupráci mezi českými a polskými turistickými cíli. Další produkty představují region 
prostřednictvím českých velikánů, kteří zde prožili své dětství. Jsou to Karel, Josef 
a Helena Čapkovi a Božena Němcová.  
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Co chystáme v jubilejním roce? 

Letní turistické noviny, dostanou po 13 letech nový kabát. Pro podnikatele připravujeme 
podporu v podobě kampaně „I my tvoříme příběh Kladského pomezí“, pro členy z veřejného 
sektoru bude vytvořena individuální on-line kampaň. Stěžejními tématy letní sezóny budou 
vojenské pevnosti, ale také osobnost Boženy Němcové. Hlavním motivem vizuálního stylu 
a marketingové komunikace se stane vodní nádrž Rozkoš, jako jeden z nejvýraznějších 
krajinných prvků celého regionu, s přesahem na téma vody obecně (řeky, lázně).  

 

Postřehy našich členů, přínosy spolupráce i přání k výročí zveřejníme ve speciální 
„narozeninové“ sekci našeho webu www.kladskepomezi.cz. Těšit se můžete také 
na postupné představení našich nejvýznamnějších aktivit, a ke konci roku oslavy uzavřeme 
soutěží o zajímavé ceny. 

manažerka pro styk s veřejností Markéta Tomanová 
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  TŘÍDĚNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ JE NYNÍ JEDNODUŠŠÍ 
 
Chováte se zodpovědně, třídíte odpad? Pak jste možná už někdy přemýšleli, kam 
se žárovkou, když dosvítí.  
 
Klasické přímo žhavené žárovky (wolframové i halogenové), které se v domácnostech hojně 
používaly, než byl jejich prodej v Evropské unii zakázán, se mohly vyhazovat do směsného 
odpadu (to již neplatí, žárovky se sbírají a recyklují). Jiná pravidla ale platila pro zářivky či LED 
žárovky – tyto světelné zdroje patřily na místo zpětného odběru. Rozeznat od sebe jednotlivé 
druhy světelných zdrojů je ale čím dál tím těžší. Výrobci přicházejí s novými designy 
a výrobními technologiemi, takže běžný spotřebitel nemá šanci poznat, o jaký typ světelného 
zdroje se jedná.   

Od 1. ledna 2021 už naštěstí nemusíte tento 
problém řešit, nový zákon o výrobcích 
s ukončenou životností nedělá mezi světelnými 
zdroji rozdíly. Tím pádem všechny spadají do 
zpětného odběru a měly by se odevzdat do 
speciálních sběrných nádob či ve sběrných 
dvorech. U nás v obci jsou tyto nádoby umístěny 
ve vchodu na obecní úřad. Drobné světelné 
zdroje vložíte do sběrné nádoby, dlouhé zářivky 
odevzdáte na podatelně OÚ. Vysloužilé světelné 
zdroje můžete odevzdat i ve sběrném dvoře za 
obecním úřadem v provozní době, která je 
v úterý 15:00 – 16:00 a v sobotu 9:00 – 10:00. 
Zákon zároveň ukládá prodejcům povinnost 
uvádět u ceny světelných zdrojů, ale i dalších 
elektrozařízení výši recyklačního příspěvku. Díky tomu hned při placení zjistíte, že jste 
přispěli na ekologickou recyklaci zakoupeného elektro výrobku, a proto by – až vám doslouží 
– neměl skončit v komunálním odpadu, ale ve sběrném dvoře.   
 

Speciální nádoby na světelné zdroje 
 
Veškeré světelné zdroje jsou na sběrném dvoře ukládány do speciálních sběrných nádob 
určených jen pro jejich sběr. Nesmí se míchat s ostatním elektroodpadem. Důvodem je 
křehkost světelných zdrojů, které by se v kontejneru na elektroodpad mohly rozbít. 
U kompaktních a lineárních zářivek navíc při jejich rozbití hrozí únik toxické rtuti, kterou tyto 
světelné zdroje v malém množství obsahují. Většina surovin získaných ze žárovek při 
recyklaci (zejména kovy, sklo a plasty) se následně znovu využije ve výrobě. Díky recyklaci je 
možné využít více než 90 % materiálů ze sebraných světelných zdrojů. 
Společnost EKOLAMP se již od roku 2005 stará o zpětný odběr osvětlovacích zařízení, od 
ledna 2019 také o malá a velká elektrozařízení. V České republice provozuje síť více než 4300 
veřejných i neveřejných sběrných míst. Nejbližší sběrné místo ve svém okolí naleznete na 
stránkách www.ekolamp.cz. 
 

http://www.ekolamp.cz/
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  PLÁNOVANÉ AKCE ROKU 2022 
 

datum název akce místo pořadatelé 

18.3. Josef pepson Snětivý: Na vlnách tónů a slov 
(literárně-hudební pořad) (18:00) 

pohostinství Obec Pohoří 

19.3. Turistický výlet: Luže - Bílý kůň - Košumberk - Luže, 
Radim (sokroumé muzeum dráhy) 

9 km KČT Pohoří 

2.4. Sběr železa obec SDH Pohoří 

2.4. Folkový večer Statek u Oubrechtů Jaromír Hušek 

9.4. Posvěcení motorek a motosraz Statek u Oubrechtů   

9.4. Cestovatelská přednáška – Márovi Pohostinství Obec Pohoří 

15.-
17.4. 

Setkání písničkářů Statek u Oubrechtů Jaromír Hušek 

23.4. Turistický výlet: Šerlich - Vrchmezí (rozhledna) - 
Číhalka - Olešnice v Orl. H. 

14 km KČT Pohoří 

29.4. Divadlo (F. A. Šubert Dobruška) pohostinství Obec Pohoří 

30.4. Pálení čarodějnic PKS spolky + Obec Pohoří 

1.5. Stavění májky Statek u Oubrechtů   

13.5. Zábava se skupinou Dynamic Statek u Oubrechtů   

21.5. Turistický výlet: Kouřim (skanzen, astronomický střed 
Evropy) - mohyla Lipany 

10 km KČT Pohoří 

28.5. Pohádková náves obec Obec Pohoří, spolky, 
ZŠ, MŠ 

28.5. SONG / Pohořské hudební večery (od 20:00) PKS Obec Pohoří 

11.6. ROCKSORRY / Pohořské hudební večery (rocková 
zábava) 

PKS Obec Pohoří 

18.6. Turistický výlet: M. Svatoňovice - Úpice - Havlovice - 
Vízburk - Č. Kostelec 

12 km KČT Pohoří 

 

 

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 1 / 2022 a vychází dne 20. 3. 2022. 
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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