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Vážení spoluobčané, 

při práci v zastupitelstvu a na obecním úřadě jsme si již na začátku dali za cíl hospodárnost, 
otevřenost a snahu o maximální využití dotačních prostředků. S tímto přístupem se naší obci 
v  letech 2019 až 2022 podařilo získat dotační prostředky na investice a obnovu obecního 
majetku ve výši 6,963 milionů korun. Zároveň jsme mohli šetřit finanční prostředky obce a při 
rozumném hospodaření je využít pro realizaci ostatních záměrů směřujících ke zkvalitňování 
života v obci. Dovolím si v tomto článku shrnout většinu projektů, které se v uplynulém 
období podařilo dokončit. Nadále pokračujeme také v tom, co považujeme za neméně 
důležité, a to je další rozvoj obce.  

Dovolím si vás informovat o aktuálním stavu projektu, který je pro rozvoj obce prioritní. 
Jedná se o přípravu lokality pro výstavbu rodinných domů. Zastavitelná plocha, navazující na 
severní okraj zastavěného území poblíž centra obce, má výměru 53750 m² a byla již 
v minulosti vytipována jako území pro výstavbu rodinných domů. Na základě vydaného 
Územního plánu Pohoří v září 2020, na jehož pořízení jsme získali dotaci ve výši 201 tisíc 
korun, je nyní architekty zpracovávána územní studie. Tato studie určí celkový vzhled lokality, 
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 okolní krajiny.  Chceme i v tomto případě uplatnit 
koncepční přístup pro péči o veřejné prostranství a požadujeme, aby bylo počítáno 
s dostatečným prostorem pro veřejnou zeleň, parkové úpravy i s pásem zeleně se vzrostlými 
stromy podél komunikace, která zde vznikne. Předpokládáme, že studii se podaří dokončit 
během léta a poté byste s ní mohli být seznámeni. Následně bude nutné zahájit práce 
na projektu a budeme muset absolvovat veškeré náležitosti související s územním 
a stavebním řízením. Věříme, že po dokončení všech prací na přípravě této lokality budeme 
moci nabídnout pozemky těm z vás, kteří se zajímáte o možnosti výstavby v Pohoří, sháníte 
vhodné pozemky a chcete v obci zůstat, mít zde rodiny a být zde stále doma. 

Chceme také udržet trend posledních let, kdy v Pohoří máme řadu mladých rodin a narodilo 
se mnoho nových občánků. S tím souvisí i potřeba investic do pohořského školství. Po 
rozšíření kapacity mateřské školy na 35 dětí, k němuž došlo v září 2020, plánujeme během 
letošního léta rekonstrukci sociálního zařízení, aby prostředí bylo co nejvíce příjemné 
a odpovídalo požadavkům dnešní doby. Věříme, že pokryjeme současné požadavky 
na umístění dětí do mateřské školy a předpokládáme, že i v budoucnu při dalším rozvoji obce 
se podaří zajistit, aby tyto kapacity byly vhodné a dostatečné. Pro výchovu pohořských dětí 
je třeba zajistit potřeby základní školy a vytvořit tak podmínky pro její stabilní budoucnost.  
Investovali jsme například do zbudování školní družiny, která byla zkolaudována v loňském 
roce.  

(pokračovaní na str. 2) 
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Při plánování obnovy a modernizace majetku obce 
jsme se pokoušeli zaměřit úsilí na získání dotačních 
prostředků. Jednalo se například o rekonstrukci 
chodníků a veřejného osvětlení. V dubnu 2019 byla 
dokončena výměna třiceti stožárů veřejného 
osvětlení za nové a navíc úspornější. Na tuto akci 
obec získala dotaci 600 tisíc korun.  

S výměnou veřejného osvětlení jsme pokračovali 
i v loňském roce v rámci rekonstrukce chodníků 
v délce cca 1 km směrem od železniční zastávky do 
centra obce. Na tento projekt se nám podařilo 
získat dotaci ve výši 3,418 miliony korun, bez níž 
bychom tento záměr nemohli realizovat. Jedná se 
o nejvyšší možnou částku, jakou jsme na tento 
projekt mohli z dotací získat.  

Vzhledem k rostoucím cenám energií bude nutné 
v dalších letech přistoupit k podpoře územní 
energetické koncepce, snaze o snižování energetické náročnosti budov a dalším investicím 
do nového veřejného osvětlení.  
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Jednou z největších investičních akcí v uplynulém období se stalo vybudování sběrného 
dvora, který obec provozuje od září 2019. Na jeho výstavbu jsme využili dotaci ve výši 1,585 
milionu korun. Od počátku bylo snahou nejen přispět k ochraně životního prostředí, ale také 
omezit množství komunálního odpadu, který končí v popelnicích. Tento cíl se nám daří plnit, 
řada z vás již sběrný dvůr hojně využívá. S ohledem na nárůst cen za skládkování, které je 
každým rokem dražší, vidíme rozhodnutí o sběrném dvoru a s ním spojené třídění odpadů 
jako strategické a úspory přinášející nejen obci, ale i vám všem, našim občanům.  

 

Se sběrným dvorem a údržbou obce a veřejných prostranství souviselo i pořízení traktoru 
s nosičem kontejnerů. Ten je využíván i na odvoz kontejnerů ze sběrného dvora a kontejnerů 
na bioodpad, které jsme vám zpřístupnili na třech stanovištích. Rovněž jsme pro vás připravili 
i pytlový svoz plastového odpadu, který je svážen jednou měsíčně přímo z vašich 
domácností. Právě za přístup ke třídění byl naší obci vloni v rámci krajského projektu „Čistá 
obec, čisté město, čistý kraj“ udělen titul „Skokan roku“ za rok 2020 v kategorii od 301 
do 2000 obyvatel a do obecního rozpočtu jsme s tímto titulem získali částku 10 tisíc korun. 

Mezi projekty, na které se povedlo získat peníze z dotací, patřil nákup dopravního 
automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů. Ti nyní mají lepší vůz pro výjezdy 
především k zásahům a pomoci občanům. Na pořízení automobilu jsme získali celkem 
750 tisíc korun od ministerstva vnitra a Královéhradeckého kraje. Podporu hasičského sboru 
považujeme za velmi důležitou. Jednotka je důležitou složkou, která je potřeba, když se 
jedná o pomoc s odstraňováním následků živlů či záchranou života. Hasiči jsou navíc v naší 
obci tradičním spolkem s bohatou historií.  

Abyste se v obci cítili dobře, je důležité, jak vypadají a jak na vás působí veřejná prostranství 
a životní prostředí ve vašem okolí. Péče o zeleň v obci je součástí územně plánovací 
dokumentace i strategického plánu rozvoje obce. V roce 2019 byl zpracován dendrologický 
průzkum všech stromů na pozemcích obce, z něhož vycházíme i při tvorbě nových projektů. 
Na těchto projektech spolupracuje obec od roku 2019 se zahradní a krajinářskou 
architektkou. Důraz je kladen na udržitelnost a citlivý přístup k životnímu prostředí. 
Přemýšleli jsme, jak naši obec oživit a zpříjemnit a na jaře 2020 jsme přišli s projektem 
výsadby stromů v centru, na jehož tvorbě se odborně podíleli i někteří občané obce. 
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Inspirovalo nás historické pojetí, kdy na dochovaných fotografiích a pohlednicích byla patrná 
parková úprava tohoto veřejného prostoru. Opět se nám na tento projekt podařilo získat 
dotaci a za účasti některých zastupitelů a dobrovolníků z místních spolků jsme se pustili do 
výsadby stromů v centru. Na tuto výsadbu pak navazovalo zbudování mlatové cesty, výsadba 
trvalek a rozmístění laviček.  

 

Postupně probíhají práce na opravách a údržbě majetku obce. Dílčími kroky modernizujeme 
místní pohostinství, kde proběhla zejména oprava sociálního zařízení, bytu a výměna oken. 
Plánována je rekonstrukce sálu a jeviště. To přispělo k tomu, že se podařilo činnost 
pohostinství obnovit. Zaměřili jsme se i na přírodní kulturní středisko, kde v loňském roce 
došlo na opravu vnějšího pláště budovy. Je však zapotřebí další rekonstrukce, protože jeho 
vybavení stárne a dožívá. V rámci možností byla upravena vnější podoba obchodu. Na obec 
ale čekají další úkoly, mezi něž patří vybudování moderního multifunkčního hřiště na 
pozemku za tělocvičnou, které by mělo být využíváno občany a dětmi ze základní a mateřské 
školy, nebo rekonstrukce obecní bytovky.  
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Na konci roku 2020 jsme se výsadbou stromů v obecním lese snažili opět navázat na náš 
pozitivní přístup k oblasti zlepšování životního prostředí. Spolu s dobrovolníky z řad vás, 
občanů, a spolu s pracovníky Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti 
z výzkumné stanice Opočno jsme vysadili celkem 1200 stromů. V loňském roce proběhlo 
v rámci péče o zeleň i arboristické ošetření pohořského dubu. Tento památný strom, který se 
nachází v blízkosti obecního úřadu, je starý více než 150 let, má výšku 25 metrů a obvod 
kmene úctyhodných 4,13 metru.  

Těší nás zapojení občanů do aktivit obce, a to například při sázení stromů na návsi, při úpravě 
veřejných prostranství na hřbitově nebo letos na jaře při úklidu obecního lesa. Je na místě 
poděkovat zástupcům všech spolků, zastupitelům a občanům, kteří se těchto aktivit 
zúčastnili. Poděkování patří rovněž pohořským zahrádkářům a členům mysliveckého spolku, 
kteří se v dubnu letošního roku zapojili v rámci Dne země do úklidu příkopů podél silnic 
vedoucích v blízkosti obce. Vítáme i přispění některých občanů ke zvelebení obce, jakým je 
například zhotovení vodníka nebo klátového úlu. I jim patří díky.  

Jsme rádi, že o dění v naší obci projevujete zájem a účastníte se i kulturního a společenského 
života. Přesto, že kvůli mnoha omezením po dobu pandemie koronaviru byl tento 
společenský život značně omezen, stihli jsme vloni oslavit 660 let od první písemné zmínky 
o naší obci a v říjnu pak přivítat v místním pohostinství našeho rodáka Miloně Čepelku na 
promítání velmi zajímavého filmového dokumentu Štace Miloně Čepelky, na jehož natáčení 
přispěla finančním darem i obec. Je také příjemné, že každoročně během léta ožívá přírodní 
kulturní středisko Pohořskými hudebními večery. 

Velkým přínosem pro život v naší obci je, že zde funguje spolkový život 
a že spolky navzájem spolupracují při konání některých akcí. Výsledkem 
této spolupráce je letos například tradiční „Pohádková náves“, která 
proběhla 28. května. Předcházely jí čarodějnice, za jejichž uspořádáním 
30. dubna stojí především naši hasiči, a 6. května Strašidelný rej, který 
uspořádala tělovýchovná jednota. Na všechny události zavítalo hodně 
dětí a měly velký úspěch. Díky proto všem, kteří neváhají pro ostatní 
takové akce organizovat. Věříme, že obohatí společenský a kulturní život 
v naší obci i nadále. 

starostka obce Helena Suchánková 
 
 

  95 LET OSLAVIL ANTONÍN VRBA 
 

Úctyhodné 95. narozeniny oslavil 1. června letošního roku 

nejstarší občan obce Pohoří, pan Antonín Vrba. V den jeho 

narozenin ho v Přepychách v domově pro seniory navštívila 

obecní delegace. Pogratulovala mu osobně starostka Helena 

Suchánková s účetní Monikou Hanušovou. Za celou obec ještě 

jednou gratulujeme! 
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  BÝVALÁ ŘEDITELKA NAŠÍ ZŠ OSLAVILA JUBILEUM 
 
Miroslava Rydlová, která 34 let působila na pohořské základní škole, oslavila v loňském 
roce krásných kulatých 80 let. Abychom jí za obec pogratulovali, pozvali jsme ji na obecní 
úřad. Při krátkém rozhovoru došla řeč také na Pohořský střevíček, jehož byla 
zakladatelkou. 

Ve své pedagogické profesi Miroslava Rydlová začínala na 
školách v Dobrušce a Novém Městě nad Metují. Ve velkých 
městských školách se necítila tak dobře, ale na vesnickou 
školu nedá dopustit.  

Většinu své kariéry tedy spojila se Základní školou Pohoří. Její 
součástí byla od roku 1963 až do roku 1997, v roce 1992 se 
stala její ředitelkou. Díky krátkému záskoku i v novém tisíciletí 
tak může hrdě prohlásit, že zde učila tři generace pohořských 
dětí.  

Dlouhá léta vedla také taneční kroužek Pohořáček. Kroužek 
začínal svá vystoupení na tradiční školní akademii. Poté však 
dostal pozvánku na taneční soutěž Dobrušské sluníčko 
a nabalovaly se pozvánky další.  

Při některých soutěžích se paní Rydlové nelíbila organizace, a tak se s kolegyněmi rozhodly 
uspořádat vlastní soutěž. V roce 1996 vznikl Pohořský střevíček. Miroslava Rydlová je dodnes 
jeho moderátorkou a doufá, že se bude moci účastnit i 25. ročníku. (pozn. red.: Poslední 
23. ročník se uskutečnil v roce 2019). 

Viktor Mervart 

  CO JE NOVÉHO U NÁS VE ŠKOLE? 
 
Školní život se konečně vrátil do běžných kolejí. 
Od tohoto března pracujeme bez všech 
protiepidemických opatření, škola se opět může 
otevírat pro veřejnost. A tak se mohl v dubnu 
po dvou letech konat zápis žáků do 1. ročníku 
pro další školní rok tak, jak je obvyklé. Budoucí 
prvňáčky uvítaly pohádkové postavy 
a doprovodily je do jednotlivých tříd. Všechny 
děti dokázaly, že jsou opravdovými předškoláky 
a my se na ně již v září těšíme. Ve škole 
proběhly další dva projektové dny na téma 
Hravý konstruktér a dále beseda o zubní 
hygieně, kterou vedly studentky zubního 
lékařství.  
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Žáci 5. ročníku se zúčastnili povinného celorepublikového online testování žáků 
z matematiky, českého jazyka a v dovednostech nutných k učení. Paní učitelka Mervartová 
opět mohla po dvou letech připravit tři kola přírodovědné soutěže pro starší žáky; ti nejlepší 
letos reprezentovali naši školu  na přírodovědné olympiádě málotřídních škol 
v ZŠ v Potštejně. Chtěla bych velmi poděkovat obci Pohoří a SDH Pohoří, že nám pomohli 
s dopravou, a to hasičským autem. 

Na konci května ukončily pro tento školní rok činnost školní zájmové kroužky. Bohužel úplný 
konec ve vedení tanečního kroužku oznámila slečna Tereza Mervartová, která s Pohořáčkem 
pracovala řadu let. Proto od září 2022 hledáme nového vedoucího tanečního kroužku. 
Prosím touto cestou možné zájemce, aby mě kontaktovali na  zspohori@seznam.cz . Taneční 
kroužek má v naší škole dlouhou tradici a jistě stojí za to jeho činnost udržet. My učitelky 
poskytneme vedoucímu kroužku všechnu možnou podporu. 

Do konce školního roku nás čekají ještě další akce a výlety a samozřejmě vysvědčení. 
A potom již zasloužené prázdniny a dovolená. Přeji všem krásné slunečné dny, klid a pohodu!
      

Eva Bělohlávková 

mailto:zspohori@seznam.cz
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  ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLKY 
 
Březen patří ve školce již tradičně návštěvě knihovny 
v Dobrušce, kam jsme s předškoláky společně vyrazili. Děti 
se seznámily s prostředím knihovny, plnily úkoly a zábavnou 
formou se dozvěděly, jak se mají ke knížkám chovat. 
Ve školce si potom děti vyrobily záložku do své knížky.  

Se zimou jsme se rozloučili vynášením Moreny. Ve školce 
nás navštívila paní M. Nejmanová a společně s Vašíkem dětem představili hady, 
suchozemské želvy a pískomila. Děti byly nadšené, když mohly vidět zvířata naživo. Velice 
oblíbeným tématem byli Dinosauři, které si děti moc užily, protože si mohly zahrát i na 
archeology při hledání pokladů v pískovišti.  

 

Od dubna jsme s dětmi začali opět jezdit 
na plavecký výcvik do Nového Města nad 
Metují. Na plavání jezdí 23 dětí a plavání 
je baví.  

Předškoláci s rodiči měli možnost si ve 
školce vyzkoušet „ZÁPIS NANEČISTO“, ten 
opravdový je čekal o několik dní později 
v ZŠ, kde si paní učitelky ověřily, jaké mají 
děti znalosti a schopnosti. Nově máme 
ve školce nainstalovaný interaktivní 
panel, včetně roční licence k výukovému 
programu Alfíček, ve kterém si mohou 
děti plnit různé úkoly k různým tématům, 
o kterých si ve školce povídáme. Opět nás 
navštívilo oblíbené divadlo 
Jójo s pohádkou Z rozkvetlé louky a děti 
se velmi nasmály.  
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Na konci dubna nás čekal Čarodějnický rej. Děti si oblékly čarodějnické obleky, tancovaly na 
zahradě a plnily různé úkoly, na závěr na ně čekal diplom a odměna.  
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Dne 5.5. probíhal zápis do MŠ. Bylo podáno 13 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání na 
školní rok 2022/23. Protože do 1. třídy odchází 9 dětí (2 děti mají OŠD) a 1 dítě odchází z naší 
školky z důvodu stěhování, bylo 10 volných míst. Z kapacitních důvodů nemohly být přijaty 
k předškolnímu vzdělávání 3 děti.  

 Ve školce se objevila epidemie neštovic, kdy onemocněla většina dětí. S těmi, kterým se 
neštovice vyhnuly, jsme vyrazily autobusem na výlet do Dobrušky na zmrzlinu a na dětské 
hřiště. Besídka ke Dni matek byla z důvodu neštovic většiny dětí zrušena, ale věříme, že 
v příštím školním roce se maminky besídky konečně dočkají. Pro děti byla i velice zajímavá 
beseda na téma Jak si správně čistit zuby, při které jim studentky zubního lékařství prakticky 
ukázaly, jak si mají děti správně čistit zuby. Čekalo nás povídání o zvířatech, která žijí na 
dvorku, u vody, ve vodě nebo třeba v ZOO. Aby děti viděly zvířata naživo, navštívili jsme 
Nejmanovi, kteří dětem ukázali zvířata, která doma chovají. Díky paní učitelce Elišce 
Chmelíkové máme na školní zahradě kresby na chodnících, které zahradu oživily.  

   

V červnu nás čekala oslava k MDD plná her a soutěží, výlet do Dobrušky na Den dětí a Den 
otevřených dveří v kasárnách. Také plánujeme výlet do ZOO parku Stěžery společně s MŠ 
Rohenice, focení na závěr školního roku, slavnostní rozloučení s předškoláky a opět 
přenocování předškoláků ve školce spojené s pohádkovou stezkou a opékáním párků na 
hřišti.  

Školka bude o prázdninách uzavřena po dobu 5 týdnů (18.7.-19.8.2022). Během uzavření je 
díky OÚ naplánována rekonstrukce sociálního zařízení pro děti, na které se všichni moc 
těšíme, protože současné sociální zařízení je původní. Mělo by dojít k výměně vstupních 
dveří a k instalaci videotelefonů.  

Tento školní rok, převážně druhé pololetí, jsme se potýkali s častými pracovními 
neschopnostmi zaměstnankyň, bohužel i s dlouhodobou pracovní neschopností paní učitelky 
Aleny Sobotkové, která se mezi nás opět vrátila ke konci května a na kterou jsme se všichni 
moc těšili. Chtěla bych tímto poděkovat všem zaměstnankyním školky, že jsme to společně 
zvládli a vzájemně jsme se zastupovali. Na závěr bych Vám ráda za celý kolektiv MŠ popřála 
krásné léto a budoucím prvňáčkům radostný a bezproblémový vstup do ZŠ.  

ředitelka MŠ Pohoří Marcela Michlová 
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  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POHOŘÍ 
 
Konečně jsme se dočkali! Díky uvolnění epidemiologických opatření opět 
ožívají akce a tradice v obci a zároveň tak i činnost našeho sboru. 

I během jarních měsíců nadále 
probíhá kroužek mladých hasičů. 
Od půlky dubna již nechodíme 
s dětmi do tělocvičny, ale kroužek 
se přesunul do přírodního 
kulturního areálu k dřevěnému 
domečku. Děti si dále prohlubují 
a upevňují znalosti z oblasti 
požárního sportu, požární techniky, 
chování v krizových situacích, 
zdravovědy, topografie atd. Také se 
snažíme, aby si děti zlepšovaly svoji 
fyzickou kondici a mrštnost při 
zdolávání nejrůznějších překážek 
a drah. Při úvodní venkovní hodině 
měly děti možnost soutěžit a najít poklad, svoji vlastní vlajku se znakem SDH Pohoří. Poté 
měly děti možnost i s rodiči si opéct špekáčky a strávit příjemné „hasičské“ odpoledne.  
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Na konci března jsme pomohli pročistit kanalizaci 
u základní školy, i tato nevoňavá práce zkrátka bývá 
občas potřeba. 2. dubna proběhl sběr železa. Všem, 
kteří nám kovový odpad připravili, moc děkujeme. 

Po dvouleté pauze obec opět uspořádala tradiční 
pálení čarodějnic. Jak bývá zvykem, dozorovali jsme 
nad pálením ohně a pro návštěvníky jsme 
si připravili drobné občerstvení.  

Letos poprvé byla pro pálení látkové čarodějnice 
připravena opravdová hranice. Hranici hasiči vyrobili 
ze dřeva, které bylo přivezeno z obecního lesíku, 
který prošel již potřebným prořezáním v rámci 
březnových brigád, na kterých se naši hasiči rovněž 
podíleli.  

V sobotu 14.5.2022 jsme po covidové pauze vyjeli na 
okrskovou prověrku techniky do Čánky. Vybojovali jsme krásné druhé místo z 12 sborů. Naše 
muže opět oslovila možnost vyzkoušet si hasičský útok a nyní se pravidelně schází při 
trénincích a v sobotu 4. června se zúčastní okresního kola v Požárním sportu ve Vrbici 
v kategorii muži nad 35 let. 

V sobotu 28. května jsme se s obcí a ostatními spolky podíleli na zorganizování Pohádkové 
návsi. Pro děti jsme si připravili oblíbená stanoviště prolézaní trubou a stříkání džberovkami.  

Těší nás, že se kulturnímu životu v obci nyní daří a jsme velmi rádi jeho součástí. 

Za SDH Pohoří Petra Vošlajerová 
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  OHLÉDNUTÍ ZA CVIČENÍM V TĚLOCVIČNĚ  
      A STRAŠIDELNÝ REJ 
 
Od prvního listopadového čtvrtka se pravidelně scházely děti předškolního věku s rodiči 
v tělocvičně. Pod vedením Honzy Čudy a Báry Žďárkové se nejprve pořádně zahřály, 
rozcvičily a poté jim byly připraveny různé hry, úkoly i opičí dráha. Děti si vedly velice dobře 
a na konci hodiny byly vždy natěšeny na sladké odměny a razítka. 

Náš TJ tým Deny, Míša, Kamča, Viktor, Martin a předseda jsme každé páteční odpoledne od 
podzimu do jara společně vedli kroužek cvičení pro děti. Děti s námi každoročně sportují 
hodinu a půl, kdy běháme, šplháme a hrajeme pohybové týmové hry. S novými sportovními 
prvky zakoupené obcí je překážkový běh zábavnější, děkujeme. Nejvíce děti baví florbal, 
fotbal, házení míčem a základy volejbalu.  

 

V pátek 13. května za slunečného počasí děti vyrazily na tradiční šipkovanou obcí. Starší kluci 
se vydali hledat ukryté QR kódy, pod kterými se skrývaly otázky. Všechny děti nakonec 
našly všechna stanoviště s úkoly, na otázky odpověděly správně, a proto na ně  na konci trasy 
čekala sladká odměna a každý si sám opekl špekáček. 
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I v příštím školním roce se na děti opět 
těšíme. Cvičíme s dětmi  od první třídy, tak se 
k nám přidejte, bude vás to bavit! Přes léto 
nás najdete na hřišti, přijďte si zasportovat 
na workoutové hřiště, zahrát fotbal, ping 
pong, badminton. 

Po dvouleté přestávce se v pátek 6.5.2022 
opět probudila naše strašidla. Uspořádali 
jsme pro děti oblíbenou stezku odvahy. Než 
se ale setmělo, zpříjemnily dětem čekání na 
tmu soutěže, za které obdržely sladkou 
odměnu.  

Když padla tma, stezka mohla začít. Na trase 
se děti musely vypořádat s hledáním indicií 
v mnohdy strašidelných útrobách tajemných 
nádob.  

Děti se ale překážek ve formě švábů, cvrčků, 
žížal a slizu  nezalekly a „v pekle“ se 
podepsaly na Strašidelný úpis. Cestou je 
doprovázela Bílá paní a hlídala ostatní 
strašidla. Čerti děti malinko pozlobili, 
prohnali pekelným tunelem, ale nakonec 
se všech 63 dětí dostalo do cíle a vybralo 
si svou odměnu a krásnou medaili. Večer se 
vydařil a děti odcházely se spokojeným 
výrazem, což bylo pro nás krásnou 
odměnou. 

Milovníky dobrého vína bychom rádi pozvali na Sportovní 
vinobraní, které se uskuteční 15. července na hřišti. 
Po loňském úspěšném ročníku k nám i letos zavítají vinaři 
přímo z Moravy. Tentokrát nám 8 vzorků svých vín přivezou 
ochutnat Havlíkovi z Mutěnic. 

Za TJ Pohoří  

Barbora Žďárková, Michaela Kubíčková a Denisa Růžičková 
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  REKORD: 130 DĚTÍ NAVŠTÍVILO POHÁDKOVOU NÁVES 
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  JIŘÍ MACH A ZDENĚK SVĚDÍK EXCELOVALI V INSCENACI 
       STRÝČEK HARRY 
 
Představení s názvem Strýček Harry v provedení Divadelního spolku F. A. Šubert Dobruška se 
uskutečnilo v místním pohostinství 29. 4. 2022. Je vidět, že lidé u nás o divadla stojí, sál byl 
téměř plný a všichni se výborně bavili. 
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  KONTEJNERY NA BIOODPAD 
 
Rozmístění tři kontejnerů na biologický odpad po obci se ukazuje jako dobrý nápad. 
Kontejnery jsou hojně využívány. Další kontejner je navíc umístěn ve sběrném dvoře, který 
je připraven zejména na větší větve. 

Chtěli bychom vás však požádat, abyste při vyvážení biologického odpadu do místních 
kontejnerů dbali na určitá pravidla: Nebiologické odpadky a plasty tam nepatří. Proto 
prosíme, abyste odpad z pytlů vysypávali a pytle vyhazovali do příslušných kontejnerů. Stejně 
tak na kořeny a kameny jsou určené kontejnery na sběrném dvoře. Dále žádáme 
o redukování zejména větví, které je potřeba rozstříhat na menší části, aby zabíraly 
v kontejneru co nejméně prostoru. 

Pozitivní informace na závěr: Ve směru na Dobrušku, kde je kontejner umístěn na malé 
straně za potokem, tzv. „v koutě“, byla vytvořena nová plocha, na které kontejner stojí. 

  NEJOBYČEJNĚJŠÍ PTÁK 
 
Pokud byste měli zvolit nejobyčejnějšího ptáka u nás, většina z vás bez rozmýšlení řekne 
vrabec. Vrabci jsou všudypřítomní, každý je zná. Jenže není vrabčák jako vrabčák. V ČR žijí 
dva druhy vrabců a to všem dobře známý vrabec domácí a pak o něco méně rozšířený vrabec 
polní. Jsou mezi nimi zásadní rozdíly. 

Vrabec domácí (Passer domesticus)  - v roce 2003 vyhlášen ptákem roku. 

Je nejrozšířenějším ptačím druhem na světě a možná právě proto slouží ornitologům 
a zoologům jako měřítko pro porovnávání velikostí ostatních ptáků. Do Evropy se dostal před 
tisíci lety pravděpodobně z Malé Asie nebo Arabského poloostrova a vyskytuje se na velkém 

území Eurasie. Byl uměle vysazený v Americe, 
subsaharské Africe, Austrálii a na Novém Zélandu. 
Žije ve velkých hejnech.   

Podobně jako kos černý se i vrabec domácí skvěle 
přizpůsobil životu ve městech a donedávna  
šlo o typického obyvatele oblastí 
obývaných člověkem, který mu poskytoval úkryt 
a potravu. Živí se především rostlinnou stravou 
(semeny, částmi rostlin), příležitostně krmením 

pro hospodářská zvířata nebo odpadky z domácnosti, mláďata krmí drobným hmyzem. 
Je u nás stálý, na zimu neodlétá. 

Ročně má 2 až 4 snůšky. Hnízdo si staví nejčastěji pod okapy, v puklinách ve zdech nebo 
ve skalách, v břečťanu nebo v jiných hustých popínavých rostlinách na domech, na střešních 
trámech, pod taškami, na keřích, občas i ve větvích stromů. Většinou je více hnízd 
pohromadě. Hnízda bývají neúhledná a postavená z větviček a vystlaná trávou nebo peřím. 
Výjimku tvoří pouze hnízda na stromech a keřích, která mají úhlednější kulovitý vzhled. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kos_%C4%8Dern%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semeno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99e%C4%8D%C5%A5an
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%99%C3%AD
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Často bývá agresivní a zmocňuje se hnízd jiných druhů ptáků, zvláště pak jiřiček, břehulí nebo 
rorýsů. Svá hnízda si usilovně brání. Od května do srpna klade 5–6 černě skvrnitých 
modrobílých nebo bledě zelených vajec. Na vejcích sedí oba rodiče po dobu 13–14 dní 
a mláďata opouštějí hnízdo po 17 dnech života.  

Vrabec domácí – samec má šedý vršek hlavy, šedé tváře bez skvrnek, šedé břicho, v létě 
zobák modročerný, v zimě žlutavý. Velikost černé skvrny na hrdle u samečků má význam ve 
společenství. Čím je skvrna větší, tím vyšší má sameček postavení a tím spíš si jej zvolí 
samička jako partnera. Samice nemá tmavé znaky, je zbarvená nenápadně šedohnědě. 
 
Vrabec polní (Passer montanus) 

Je o něco menší než vrabec domácí. Žije v párech, do menších hejnek se sdružují 
osamostatňující se mladí ptáci a po ukončení hnízdní sezóny se k nim připojují i dospělí. 
Poslední dobou se čím dál víc vyskytuje i v obydlených oblastech, ale dříve hnízdil hlavně ve 
volné přírodě. Je to převážně stálý druh, ptáci ze střední a severní Evropy však mohou 
táhnout až do Středomoří. Vyhledává otevřenou krajinu se sady, křovinami a lesíky. Pokud 
hnízdí v obcích či městech, najdeme ho spíše na jejich okraji nebo v zahradách. Potrava je 
převážně rostlinná, méně je zastoupena i živočišná složka. V porovnání s vrabcem domácím 
konzumuje více semen plevelů než kulturních rostlin a neoklovává ovoce.  

Hnízdo je nejčastěji v dutinách stromů nebo v budkách, méně ve skalních štěrbinách, 
štěrbinách v hliníkových stěnách, otvorech panelových domů či ve starých hnízdech dravců, 
čápů aj., jen výjimečně v korunách stromů. Hnízdo staví oba ptáci z rostlinných stonků, peří, 
mechu, větviček, jehličí a kořínků, hnízdní kotlinku vystýlají jemnějším rostlinným 
materiálem a peřím. Hnízdí většinou 3× ročně od dubna do července. Snůška čítá 4–6 bílých, 
po celém povrchu tmavě skvrnitých vajec. V sezení na vejcích se střídají po dobu 12–13 dnů 
oba rodiče. Mláďata vylétají z hnízda po 15–16 dnech. Samostatnosti dosahují 8–10 dnů po 
vyvedení, pak se sdružují do hejn. Pohlavní dospělosti dosahují ve druhém roce života. 
Nejvyšší známý věk je 13 let a 1 měsíc.  Vrabec polní – rezavě hnědá hlava, bílé tváře 
s černou skvrnou, bílý „obojek“, samice je stejná. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vejce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sad
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99oviny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Les%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zahrada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plevel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovoce
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Úbytek vrabců 

Vrabci bývali všude, na polích, na vesnicích i ve městech, a byli považováni za škůdce. 
V posledních letech však z měst začali mizet a jejich stavy povážlivě klesly. Ztratili se z měst 
po celé Evropě. A nikdo nevěděl proč. Příčinu odhalili španělští vědci, kteří odchytili 
a porovnali vrabce z Madridu a z venkova. V organismu všech živočichů vznikají jako vedlejší 
produkt látkové výměny takzvané volné radikály - vysoce reaktivní látky (obvykle sloučeniny 
kyslíku), které mohou poškozovat buňky i tkáně. Oslabují organismus, způsobují řadu nemocí 
včetně rakoviny, snižují kvalitu vajíček a celkovou plodnost. Buňky je naštěstí umí 
neutralizovat pomocí antioxidantů - vitamínů, minerálů a rostlinných barviv.  

Tak to ale funguje jen u vrabců z venkova. Městští vrabci mají problém. V jejich potravě je 
antioxidantů, které by volné radikály odbourávaly, nedostatek. Volné radikály navíc obsahuje 
i znečištěné městské ovzduší. V tělech vrabců se tak tyto látky hromadí. Tento jev se nazývá 
oxidační stres. Jeho působením jsou městští vrabci ve srovnání s venkovskými oslabení, 
menší a hůř se rozmnožují. A zdraví nejsou ani jejich potomci. Úmrtnost mláďat je tak velká, 
že se dospělosti dožije jediné, a z rodičovského páru také přežije do následujícího roku jen 
jeden. Počet vrabců tak zůstává neměnný. Což je vlastně ještě uspokojující stav. Když ovšem 
nepřežije žádné mládě, třeba proto, že pro něj rodiče neseženou dost hmyzí potravy, je zle. 
Vrabci nemizí jen z měst, jejich stav se snižuje celkově. Stejně jako dalším ptákům jim 
nevyhovují změny v zemědělství, mizení domácích chovů slepic, zvýšená "péče" o veřejná 
prostranství, nevhodné opravy budov apod. Kvůli úbytku vrabců byl proto vyhlášen Světový 
den vrabců a stal se jím 20. březen. 

Zážitek 

Já mám s vrabci zajímavý zážitek. U domu máme postavené voliéry pro ptáky. Voliéry obývají 
zakrslé slepičky, v té době tam byl i papoušek a andulky. Jednou v zimě jsem šla ptactvo 
nakrmit a koukám, že se to ve voliéře nějak moc hemží. Uvnitř byli vrabci polní, říkám jim 
polňáčci. Bylo jich tam asi 8. Netušili jsme, kudy se tam dostali. Pochytali jsme je a pustili 
ven, protože volně žijící zvířata se bez povolení chovat nesmí (Zákon o ochraně přírody 
a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném novelizovaném znění - zákaz jakéhokoli odchytu všech 
druhů volně žijících ptáků v přírodě. Chov volně žijících ptáků v zajetí je možný pouze na 
základě odchylky/výjimky - zákon č. 114/1992 Sb. v platném novelizovaném znění. Ta není 
potřeba pouze pro mláďata odchovaná v zajetí, pokud jsou řádně evidovaná orgánem 
ochrany přírody.). Jenže druhý den tam byli znovu. Opět jsme je pustili ven a za čas se opět 
vrátili a bylo jich víc. Venku máme volně přístupná krmítka a na nich jsme nikdy vrabce polní 
neviděli. Lákalo je to do voliéry. Nenašli jsme, kudy se dostávali dovnitř, zřejmě nějakým 
větším okem v pletivu nebo mezerou pod stropem. Vzdala jsem to a nechala je na pokoji. 
Krmila jsem s našimi ptáky nakonec asi 11 vrabečků. Zůstali do jara a pak zmizeli. Další rok už 
do voliéry nešli, ale některý z nich se občas objeví venku na krmítku. Mám z toho radost. 
Polňáčci jsou moji oblíbenci. 

Prostředí je volně žijícím živočichům stále méně příznivé, podmínky pro život se zhoršují a za 
většinu toho může činnost člověka. Važme si proto všech ptáků i těch zdánlivě obyčejných. 
Zanedlouho bychom tu nemuseli mít ani je. 

Kristina Balcarová 
Zdroj: Wikipedie, abicko.cz 
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  PROSÍME, REGISTRUJTE SVÉ PSY! 
 
Městské policie stále častěji řeší oznámení o volných pohybech psů a to nejen ve městech, 
ale i na vesnicích. Občané, zejména z obav o svoji bezpečnost, žádají strážníky o odchyt 
toulavých psů, kteří poté mnohdy zcela zbytečně končí v záchytném kotci, což již tak 
vystresovaným zvířatům na klidu mnoho nepřidá. 

Již několik let v ČR platí povinnost mít psa očipovaného, ale vložení čipu do registru, kde 
majitel uvede alespoň svoji adresu, nebo nejlépe své telefonní číslo, je stále 
na dobrovolnosti.  

Novela zákona, která bude chovatelům tuto povinnost ukládat, byla odložena a začne 
platit nejdříve v roce 2023. Přesto apeluji na všechny zodpovědné chovatele, aby své údaje 
do registru zavedli již nyní. Městské policie již jsou ve větší míře vybavené čtečkami čipů 
a jsou schopny ihned vyrozumět majitele psa, čímž trápení pejska můžete zkrátit minimálně 
o několik hodin, ale i dní. 

V současné době v ČR funguje několik registrů, nechci zde nějaký protěžovat, proto všem 
doporučuji, aby se poradili se svým veterinárním lékařem a dali na jeho radu. Kdo má zájem 
o více informací, doporučuji navštívit web Státní veterinární správy. 

Všem zodpovědným chovatelům děkuji. 

vrchní strážník Městské policie Nové Město nad Metují Miloš Kratěna 

 

Poznámka Obecního úřadu Pohoří 

Kdo nechal svého psa očipovat při hromadné akci v Pohoří 20.10.2019, tak nemusí nic řešit, 
psa má v registru zaevidovaného. Ostatní prosíme, aby si nechali u svého veterináře 
registraci čipu ověřit a pokud není zapsán v registru, tak jej urychleně zaevidujte. 

Řešili jsme tu případ zaběhnutého psíka, kterého jsme vezli k veterináři, aby nám pomohl 
identifikovat majitele. Jak jsme na místě zjistili, psík byl sice očipován, ale čip nebyl zapsán 
v registru. Veterinář nám tak přečetl pouze číslo čipu, což k nalezení majitele nevede. 

 

  LIKVIDACE ODPADŮ – OBČANÉ VS. FIRMY 
 
Obec Pohoří zajišťuje svoz odpadů pro své občany, tj. fyzické osoby, které jsou buď trvale 
hlášené v obci nebo zde vlastní nemovitost (rekreační objekt).  

Tito občané mohou využít 14-ti denní svoz směsného odpadu z vlastních nádob (popelnic) 
a to co lze z odpadu vytřídit mají možnost odevzdat na sběrný dvůr nebo do veřejných 
kontejnerů na tříděný odpad. Jsou povinni platit místní poplatek za systém odpadového 
hospodářství, který je v letošním roce 450 Kč na osobu nebo rekreační objekt bez trvale 
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hlášených osob. Odpady od fyzických osob jsou při svozu váženy a od výsledku se odvíjí 
skládkovací poplatek (platí obec) a případná sleva z něj. Všechny obce jsou tlačeny k co 
nejnižší produkci odpadů, protože systém spěje k úplnému zákazu skládkování odpadů v roce 
2030. Do té doby bychom se měli co nejvíce naučit třídit a snižovat množství odpadů. 
Na limity v množství vyprodukovaných odpadů bylo upozorněno již v Listech č. 1/2022.  

Od ledna 2021 platí nový zákon o odpadech. Je stanovené množství odpadu na občana a rok 
(viz tabulka pod článkem), za které obce mohou platit snížený skládkovací poplatek. Tento 
poplatek se platí za tunu odvezeného odpadu a bude se od roku 2026 zvyšovat. 
Za skládkování dalších kilogramů převyšujících stanovené množství už obec platí zvýšenou 
cenu. Množství, za které je možno platit snížený poplatek, se každý rok snižuje o 10 kg 
nevytříděného směsného komunálního odpadu - SKO (odpad v popelnicích) na občana 
za rok.  

Odpady z produkce firem nemají do obecních odpadů vůbec vstupovat. Firmy jsou povinny 
sjednat si svoz odpadů se svozovou firmou a této firmě za svoz platí. Nádoby firem, které 
mají smluvně zajištěnou likvidaci odpadů jsou označeny odlišnou známkou než popelnice 
občanů. Takto svezený objem odpadu se nezapočítává do odpadu občanů, váha svezených 
firemních odpadů je od celkové váhy svezeného odpadu odečtena. 

Pokud firma/podnikatel produkuje odpad a likviduje ho vyhozením do popelnice fyzické 
osoby označené žlutou známkou 120l nebo 240l, tak neoprávněně zneužívá obecní systém 
odpadového hospodářství, navyšuje množství odpadu na občana a obci se navyšují náklady, 
protože obec tím dříve platí zvýšenou sazbu za skládkování. Pro nás všechny to do budoucna 
může znamenat zdražení poplatku, který platí každý z nás obci. Snažme se, aby se nám 
poplatek příliš nezvyšoval.  

Nejen pro životní prostředí, ale i pro naše peněženky je důležité, abychom se snažili snižovat 
množství směsného odpadu, co nejvíce třídili a do popelnic nesypali zbytečně odpad, který 
tam nepatří. Vytříděný odpad odevzdáme na sběrný dvůr, do veřejných kontejnerů a do 
pytlů na svoz plastů. Důležité je také  snažit se vzniku odpadů předcházet. To je ovšem úkol 
nejen pro nás spotřebitele, ale i pro producenty zboží a obalové společnosti. 

Rok kg SKO/občan a rok Skládkovací poplatek 

snížený   – platí obec 

svozové firmě 

Poplatek za množství 

nad limit – platí obec 

firmě 

2021 200 500 Kč/t   800 Kč/t 

2022 190 500 Kč/t   900 Kč/t 

2023 180 500 Kč/t 1000 Kč/t 

2024 170 500 Kč/t 1250 Kč/t 

2025 160 500 Kč/t 1500 Kč/t 

2026 150 600 Kč/t 1600 Kč/t 

2027 140 700 Kč/t 1700 Kč/t 

2028 130 700 Kč/t 1800 Kč/t 

2029 120 700 Kč/t 1850 Kč/t 
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  PLÁNOVANÉ AKCE ROKU 2022 
 

datum název akce místo pořadatelé 

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

12 km KČT Pohoří 

25.6. Divadlo: Setkání (OCHOS Smiřice) (18:00) PKS Obec Pohoří 

25.6. TROP / Pohořské hudební večery (od 20:00) PKS Obec Pohoří 

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

  

3.7. PROSTOJ / koncert  PKS Pohořská bašta 

16.7. VENDETTA / Pohořské hudební večery (od 20:00) PKS Obec Pohoří 

23.7. BYLO NÁS PĚT / Pohořské hudební večery  
(od 20:00) 

PKS Obec Pohoří 

13.8. SKYHIGH + ANTITALENT /  
Pohořské hudební večery (od 20:00) 

PKS Obec Pohoří 

20.8. TROP / Pohořské hudební večery (od 20:00) PKS Obec Pohoří 

27.8. Cyklovýlet ? Km KČT Pohoří 

10.9. Turistický výlet:  
Brandýs n/O - Sudislav - Andrlův chlum - Ústí n/O 

15 km KČT Pohoří 

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

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

  

11.9. Posvícenský fotbálek hřiště TJ Pohoří 

23.-24.9. Komunální volby OÚ   

 

 

 

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 2 / 2022 a vychází dne 10. 6. 2022. 
Evidenční číslo tisku: MK ČR E 24114 
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