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Vážení spoluobčané, 

v předchozím vydání Listů obce Pohoří jsem si dovolila shrnout většinu projektů, které jsme 
v uplynulých čtyřech letech realizovali a seznámit vás i s výší dotačních prostředků, které 
se podařilo na investice a obnovu obecního majetku získat. Jsem ráda, že odměnou za naši 
dosavadní práci se stalo i ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2022. Naše obec 
získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí.  

 

OBEC POHOŘÍ: ZELENÁ STUHA 2022 za péči o zeleň a životní prostředí 

 

Komise, která obce v rámci soutěže hodnotila, navštívila Pohoří 2. 6. 2022. Někteří 
ze zastupitelů, zástupců spolků či členů kulturní komise se podíleli na přípravě programu, 
během kterého jsme členům komise představili obec a naše aktivity.  

Bylo to po dvou letech, kdy se soutěž po pauze vynucené koronavirem znovu konala. Jsme 
proto rádi, že jsme v této již poměrně známé soutěži mezi obcemi uspěli a šíří 
se tak povědomí nejen o Pohoří, ale i o tom, co se nám zde povedlo.  

S tímto oceněním je spojeno získání finančních prostředků ve výši 500 000 Kč pro projekty 
v oblasti životního prostředí. Naše obec navíc v kategorii „Zelená stuha“ postoupila 
i do celostátního kola. 

(pokračovaní na str. 2) 
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K získání uvedeného ocenění přispěly aktivity a koncepčnost, s jakou nejen životní prostředí, 

ale i rozvoj obce řešíme. Začalo to výsadbou devatenácti listnatých stromů v centru obce, 

uskutečněnou za pomoci zástupců spolků či zastupitelů. Na to navázalo vybudování mlatové 

cesty a výsadba záhonů trvalek, a nakonec i umístění laviček.  

Zeleň byla obnovena také v obecním lese, kde bylo vysazeno ve spolupráci s VÚLHM Opočno 

a s pomocí dobrovolníků z řad vás, občanů, celkem 1200 stromů. Je velkým přínosem, že na 

zlepšování životního prostředí a veřejného prostranství se aktivně podílely i místní spolky.  

Členové spolku TJ Pohoří provedli v roce 2020 výsadbu stromů podél fotbalového hřiště. 

Spolek zahrádkářů se zase stará o údržbu záhonů s trvalkami a květinovou výzdobu. Již od 

roku 2019 obec spolupracuje na projektech rozvoje zeleně se zahradní a krajinářskou 

architektkou a podílí se na nich také odborníci z řad občanů obce.  

K šetrnému přístupu k životnímu prostředí přispívá i náš sběrný dvůr, díky kterému 

zlepšujeme třídění odpadů a snižujeme množství odpadů, které končí v popelnicích a museli 

bychom za něj platit nemalé skládkovné. Na zeleň nezapomínáme ani v plánované lokalitě 

pro výstavbu nových domů mezi tělocvičnou a hřištěm.  

Protože se čtyřleté volební období blíží ke svému konci a ve dnech 23. až 24. září nás čekají 

komunální volby, přichází čas poděkovat všem, kteří svou prací během posledních čtyř let 

přispívali ke zkvalitňování života v naší obci a k jejímu rozvoji.  

Děkuji všem radním a zastupitelům, kteří aktivně spolupracovali nejen při tvorbě a realizaci 

veškerých projektů, které jsme měli možnost řešit a realizovat, ale také při údržbě obecního 

majetku či při péči o veřejná prostranství, a podíleli se tak na zlepšování kultury bydlení a na 

rozkvětu obce. Představitelům a členům všech spolků a kulturní komise děkuji za jejich 

aktivní přístup k rozvoji kulturního a společenského života a za aktivní pomoc v péči o naši 

obec a její občany a za aktivity, které pro spoluobčany připravovali a připravují.   

Děkuji také vám všem, pohořským občanům, kteří jste svou dobrovolnou prací a aktivitami 

přispěli a přispíváte k obohacení spolkového života nebo veřejného prostranství v naší obci.  

Za čtyři roky se udála řada věcí, ale připravovány jsou další projekty, které budou, pokud se 

je podaří realizovat, přínosem pro další zlepšení podmínek pro bydlení a život občanů. 

Pokračování v práci na nich bude úkolem pro nové 

zastupitelstvo. Důležité také je, aby naše obec zůstávala 

klidným a bezpečným místem, kde jsou dobré mezilidské 

vztahy a společenský život. Místem, kde se lidé cítí dobře, 

respektují se a vzájemně si pomáhají.  

Vážení občané, přeji naší obci šťastnou budoucnost. Novému 

zastupitelstvu přeji tvůrčí a přátelskou atmosféru, hodně elánu, 

pracovitosti a vytrvalosti.  

starostka obce  

Helena Suchánková 
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  NOVÝ PODKLAD NA DĚTSKÉM HŘIŠTI A NÁTĚR MÁRNICE 
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  90 LET OSLAVIL KAREL JIRSA 
 

V srpnu letošního roku oslavil krásné devadesáté narozeniny 

pohořský občan pan Karel Jirsa.  

V den jeho narozenin mu za obec poblahopřála starostka 

Helena Suchánková a členky kulturní komise Eliška Žďárková 

a Pavlína Fléglová.  

Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně elánu! 

 

  VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
 

7. června 2022 se na obecním úřadě shromáždili rodiče s dětmi ke slavnostnímu přivítání 

občánků. Právě ten jediný den se dosud krásné letní počasí pokazilo, pršelo, a tak akce 

probíhala uvnitř. Zasedací místnost doslova praskala ve švech. K vítání bylo totiž přihlášeno 

12 dětí narozených v roce 2021, se svými rodiči se jich dostavilo 11. Starostka obce, Helena 

Suchánková, uvedla mezi občany Pohoří Vanesu Čtvrtečkovou, Kristiána Kulta, Tobiáše 

Divokého, Marii Pecharovou, Jiřího Hoňka, Jakuba Krčmáře, Anežku Zajícovou, Tadeáše 

Daniela Zubričana, Petru Petrovskou, Karolínu Šmídovou a Richarda Červinku. Rodiče dětí 

dostali pamětní knihu, květinu a finanční dar v hodnotě 5.000 Kč. Anežka Vošlajerová měla 

zrovna neštovice a tak se slavnosti nemohla zúčastnit a bohužel tedy není ani na společné 

fotografii. Její maminka převzala dary na obecním úřadě o den později.  

Přejeme novým občánkům štěstí do života, a aby svým rodičům přinášeli hodně radosti. 

Maminky se svými ratolestmi, tatínkové jsou v řadě za nimi. 11 rodin se sem sotva vešlo. 
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  ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLKY 
 

Prázdniny jsou za námi a kalendář se překlopil do měsíce září. Nejprve ale zavzpomínáme, jak 

proběhl konec školního roku. V červnu jsme oslavily na školní zahradě Den dětí různými 

soutěžemi a na závěr děti dostaly odměny, s dětmi jsme vyhodnotily celoroční projekt 

TJ Sokol „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ a společně se vyfotily, aby měly děti 

památku na uplynulý školní rok. Dále jsme navštívily kasárny v Dobrušce, kde byla k vidění 

vojenská technika. Tato akce se konala k oslavám MDD a v rámci dne otevřených dveří 

kasáren. Letos jsme na výlet vyrazily společně s MŠ Rohenice, tentokrát do ZOO parku 

ve Stěžerech a děti si výlet moc užily.  

 

Z pátku na sobotu jsme s dětmi přenocovaly ve školce a všechny děti to zvládly bez 
problému. Na děti čekala stezka po vesnici s tématem Cesta do Afriky a plněním různých 
úkolů, párky v rohlíku, noční stezka odvahy a pyžamová diskotéka. Večer všechny děti usnuly 
únavou, ráno si ve školce ještě pohrály a ani se jim domů nechtělo.  
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V červnu se nám podařilo také dokončit 
plavecký kurz. Na školní zahradě jsme se 
rozloučili s kamarády, kteří nastupují do jiných 
školek a také s devíti předškoláky, kteří v září 
usednou do školních lavic.  

Během prázdnin se ve školce nezahálelo. Díky vstřícnosti OÚ Pohoří došlo k výměně 
vchodových dveří, protože ty původní byly často poruchové, při té příležitosti došlo 
k vylepšení zabezpečení školky a byly nainstalovány videotelefony.  

 

Největší akcí prázdnin byla ovšem rekonstrukce sociálního zařízení pro děti. Jsme rádi,  
že se vše včetně malování stihlo v termínu. Dětem se nové sociální zařízení moc líbí a věříme, 
že nám poslouží zase dlouhou dobu.  
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Díky paní učitelce Elišce Tomkové mají kluci 
na školní zahradě nový ponk a silnici, kde si 
mohou hrát s autíčky. Holčičkám, ale nejen 
jim, bude připravena kuchyňka.  

Od nového školního roku 2022/23 bude 
v naší školce pracovat paní učitelka Kateřina 
Lukášková z Čánky, ta nahradila paní 
učitelku Terezu Mervartovou, která se 
odstěhovala do Prahy.  

Kapacita školky 35 dětí je v tomto školním 
roce opět naplněna. Malou třídu Soviček 
bude v novém školním roce navštěvovat 8 dětí, 5 chlapců a 3 holčičky. Učitelkami v této třídě 
budou Eliška Tomková a Kateřina Lukášková. Velkou třídu Lištiček bude navštěvovat 27 dětí, 
15 holčiček a 12 chlapců. Učitelkami v této třídě budou Marcela Michlová a Alena Sobotková, 
pomáhat jim bude školní asistentka Kateřina Lukášková. 
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Protože k 31.8.2022 končíme projekt Šablony III., z kterých jsme financovaly pozici školního 
asistenta, projektový den se zaměřením na polytechniku, nakoupily jsme spoustu 
didaktických pomůcek, interaktivní panel, kopírku atd., rády bychom navázaly na projekt 
Šablon OP JAK, díky kterým budeme moci i nadále využívat školního asistenta, který nám je 
velkým přínosem při práci s dětmi, nově budeme moci využívat finanční prostředky na 
vzdělávání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, na projektové dny a budeme 
moci pořádat ve školce komunitní setkávání s různými odborníky (např. logopedem, 
pracovníky PPP atd.). 

Pro děti máme naplánovanou spoustu akcí, například divadelní představení, projektové dny, 
kroužek angličtiny pod vedením Atlanty, Medvědovu lyžařskou akademii v Sedloňově, 
návštěvy solné jeskyně, plavecký kurz, výlet a další zajímavé aktivity.  

Na závěr bych chtěla vám všem popřát klidný start do nového školního roku, prvňáčkům 
hodně sil a chuti do učení, spoustu pěkných zážitků a rodičům pak hodně trpělivosti. 

ředitelka MŠ Marcela Michlová 
 

  MIROSLAV TÁBORSKÝ V POHOŘÍ OBJEVOVAL 
        STOPY JÁRY CIMRMANA 
 

Na začátku srpna bylo před místní hospodou velmi rušno. Režisér Patrik Ulrich, který je 
podepsán pod dokumentem o Miloni Čepelkovi, se k nám do obce vrátil a přivezl s sebou 
štáb České televize. Tentokrát kvůli natáčení cestopisu Stopy Járy Cimrmana, který diváky 
seznámí s místy spojenými s českým géniem. Hranou minisérií bude provázet Miroslav 
Táborský, který před pohořskou hospodou zkoumal vystavenou Cimrmanovu botu a poseděl 
i v lokále. Spolu s průvodcem se před kamerami objevil i Josef Čepelka. Natáčení si nenechal 
ujít ani jeho otec Miloň.  

Viktor Mervart  
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  POZDRAV ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

I když jsou prázdniny za námi, není od věci zavzpomínat na červen, kdy se nový školní rok 

zdál ještě daleko. Letošní Den dětí jsme oslavili návštěvou Vojenského geografického 

a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce, tedy dobrušských kasáren, kde byla pro děti 

připravena spousta možností, jak se seznámit s vojenskou technikou. Děti vyzkoušely různá 

vozidla i zbraně, používání vojenských vysílaček i vyhledávání min v minovém poli. Dostali 

jsme malé dárečky. Kdo chtěl, dal si zmrzlinu.  

 

16. června jsme vyjeli na školní výlet do Muzea v přírodě Vysočina do skanzenu na Veselý 

Kopec. V rámci projektu EU jsme viděli staré chalupy i statek, dílny, sušku lnu, bělidlo, nebo 

třeba vodní mlýn. Odborný výklad průvodkyně dal dětem nové informace o starých věcech. 

 

Za připomenutí stojí úspěch našich žáků na atletické Olympiádě malotřídních škol, která 

se konala 21. června v Potštejně. Z naší školy vyjelo družstvo 6 sportovců pod dozorem paní 

učitelky Krejčíkové a rozhodně se nenechalo zahanbit. Medailová umístění získali Magda 

Sobotková, Tomáš Kačírek, Adéla Vavrušková a Matěj Vavruška. Pochválit musíme i Lauru 

Hüblovou a Vítka Matouška, kteří také bojovali jako lvi. Všichni účastníci atletických závodů 

byli na konci roku oceněni Pochvalou za reprezentaci školy na závěrečném vysvědčení. 
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Ale dost vzpomínání, před námi je nový školní rok. Těšíme se na prvňáčky, pro které tento 

rok přinese něco úplně nového, vždyť stát se školákem je velká věc. A samozřejmě se těšíme 

i na všechny naše ostatní žáky, na všechny kluky a holky. 

 Ať se nám nový školní rok 2022/2023 vydaří! 

Jménem všech ze ZŠ ředitelka Eva Bělohlávková 
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  Z ČINNOSTI POHOŘSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 
 
My zahrádkáři v Pohoří nepečujeme jen o své zahrady. Není nám totiž lhostejné ani naše 

okolí. Snažíme se pomáhat s péčí o obecní zeleň, vnímáme veřejná prostranství jako velkou 

zahradu či park, ve kterém chceme žít. Neumíme pochopit nepořádek v příkopech podél 

silnic, proto jsme uspořádali sběr odpadků podél silnice z Českého Meziříčí do Pohoří. 

Vysadili jsme i pár stromů na vhodná místa. Budoucí květy kaštanů nám připomenou naše 

snažení. 

Začátkem roku proběhla výroční členská schůze, hostem byl inženýr Filip, jenž nás svými 

slovy podpořil v další činnosti. Zavzpomínali jsme u filmového dokumentu Flora Pohoří z roku 

1976. Během večera nás bavili hudbou kamarádi s hudebními nástroji. Nezapomínáme na 

jubilanty z našich řad, letos jich máme hned několik.  

Tradiční akcí spolku je „Jahodobraní“. Akce proběhla v přírodním kulturním areálu Pohoří. 

Především členky spolku se postaraly o krásnou podívanou na stolech, rozmanitých pochutin 

z jahod. K dobré náladě a tanci přispěli kamarádi s hudební produkcí ve stylu country. Příteli 

Helmichovi bych chtěl poděkovat za jeho vystoupení se slovy podpory pro náš spolek.  

 

Dobrá hudba je prvek, který lidi spojuje, dává zapomenout na všední starosti. Také proto 

jsme se rozhodli uspořádat v příštím roce zahrádkářský ples ve stylu country, tímto si vás už 

dnes dovolím pozvat na taneček do Pohoří. 

                                                                                                                                           Jan Šolc 
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  VEŘEJNÁ ZELEŇ, NAŠE SPOLEČNÁ ZAHRADA 
 

Dovolte mě pár slov za pohořský spolek zahrádkářů. Prožíváme horké léto, léto jak má být. 

Suché horké období je střídáno i nějakým tím deštíkem. Dostávají se k nám zprávy ze širého 

světa, zprávy jsou to většinou neveselé. Hluboce se s nimi zabývat nás stojí spoustu energie, 

energie vniveč.  

Asi je lepší zaměřit se na okolí svého domova, snažit se, aby se vytvářely okolnosti pro dobré 

zprávy z našeho okolí. Tím radostněji se budeme vracet z našich letních cest. 

Dobrou zprávou z našeho okolí je získání ocenění v podobě zelené stuhy pro Pohoří. Obec 

v soutěži postoupila dál, myslím, že je to výzva pro všechny, kterým není lhostejné okolí 

za ploty jejich domů. Říká se veřejná zeleň, ale na pojmu nezáleží. Zahrádkáři, jako zájmová 

organizace mají k zeleni nejblíž, je to taková společná zahrada občanů. Možná, až stromy 

povyrostou, bych se nebál říct, že Pohoří může být vesnice v parku se zajímavými stromy 

a kvetoucími záhony. Jsou tací, kteří projdou bez povšimnutí, někteří zabrblají, když 

překračují spadlou větev či závěj listí. Věřím, že je tu spousta lidiček, kteří rádi něco odpracují 

na té velké zahradě, odměnou je jim dobrý pocit. 

Snad je právě tato doba vhodná pro odpoutání se od vyšších světových zájmů, věnovat 

se práci na svém okolí, potkat se se sousedem z druhého konce Pohoří. V 70. letech 

zahrádkáři tvořili výstavy Flora, přijížděla sem spousta lidí z okolí pokochat se krásou květin 

a umem místních. Výstava trvala jen několik dnů, výsadby dřevin jsou dlouhodobější a do 

krásy se postupně rozvíjejí. 

Tak to je takové letní zadumání, dívejte se kolem sebe, máme se tu krásně a máme 

co zlepšovat. Třeba i vás něco zajímavého napadne.  

                                                                                Jan Šolc 

  UPOZORNĚNÍ SVOZOVÉ FIRMY MARIUS PEDERSEN 
 
DO NÁDOB NA PLASTY NEPATŘÍ A NESMÍ BÝT VKLÁDÁNY TYTO ODPADY: 

- Podlahové krytiny (linoleum, všechny druhy koberců, koberečky z automobilů) 

- Všechny druhy obuvi včetně gumáků 

- Plastové hračky obsahující kovové nebo jiné součástky 

- Gumové/nafukovací hračky 

- Plavecké potřeby a zahradní bazény všech rozměrů 

- Zahradní hadice 

- Plastové blistry (platíčka od léků) obsahují alobal 

- BATERIE všeho druhu – při drcení odpadu je velmi vysoké riziko vznícení!!! 

- Silně znečištěné plasty  
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  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POHOŘÍ 
 
Během prázdnin členové hasičského sboru užívali dovolených, ale 

o to více byli aktivní v červnu. 4. června se muži účastnili hasičské 

soutěže ve Vrbici a v kategorii nad 35 let vybojovali  

s časem 35:58 nádherné 1. místo z devíti týmů.  

 

11. června se Vratislav Izák a Vladimír Vošlajer zúčastnili 

pravidelného školení velitelů v Týništi nad Orlicí. 

20. června bohužel řádilo nepříznivé počasí, které napáchalo 

v Pohoří mnoho škody. Naše výjezdová jednotka zasahovala při 

odstranění polámaných stromů v komunikaci a u rodinného domu, 

u kterého se vyvrátila střecha a propadl strop. Naštěstí veškeré 

újmy byly způsobeny na majetku a nikomu se nic nestalo.  
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Během června probíhal pravidelně jednou týdně hasičský kroužek pro děti, v rámci kterého 

měly možnost zažít i trochu adrenalinu, kdy zkoušely s jištěním lézt po vysokém žebříku. 

Se školním rokem jsme se s dětmi rozloučili prostřednictvím stopovací hry a za odměnu 

na ně při návratu k hasičskému domku čekaly palačinky. Věříme, že od září se bude kroužek 

opět těšit oblibě pohořských dětí a budeme se pravidelně vídat.  

 

Na podzim opět plánujeme uspořádat tradiční drakiádu. 

Za SDH Pohoří Petra Vošlajerová 

  NENECHTE SI ŠTĚSTÍ ULETĚT 
 
Rozmanitost ptactva pozitivně ovlivňuje naši spokojenost. Klíč ke spokojenému životu 

se skrývá v korunách stromů. Vyplývá to z nové studie, která potvrdila souvislost mezi 

diverzitou ptactva v okolí a pocitem spokojenosti. Nákup krmítek a důslednější ochrana 

přírody se tak ukazuje jako dlouhodobá investice nejen do životního prostředí, ale i do 

psychického zdraví. 

Druhová rozmanitost ptáků v okolní přírodě má na spokojenost Evropanů pozitivní vliv 

přibližně stejnou měrou jako výše příjmu. Výzkumníci tento přínos dokonce vyčíslili. Zjistili, 

že pokud ve vašem okolí přibude čtrnáct nových druhů ptáků, vaše spokojenost se zvýší 

podobně, jako kdyby vám na výplatní pásce přistálo o 3200 korun navíc. 

Tento objev jde ruku v ruce s dřívějším zjištěním, že poslouchání ptačího zpěvu pomáhá 

snížit stres a že návštěvníci parků s širší druhovou rozmanitostí vykazují větší psychickou 

pohodu. Snadná dostupnost parků a jiných veřejných zelených ploch je pak dalším faktorem, 

který pocit spokojenosti pozitivně ovlivňuje. 

Kromě impulzu k zamyšlení jednotlivců mohou být tyto závěry zásadní také pro politická 

rozhodnutí a zavádění environmentálních opatření na mezinárodní úrovni. Ochrana 

ohrožených druhů ptáků se totiž ukazuje být nejen ochranou rozmanitosti přírody, ale 

i významnou investicí do dobrých životních podmínek a blahobytu lidí. 

Převzato: Pozitivní zprávy.cz, Autor článku: Adéla Svobodová 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800920322084?via%3Dihub=
https://pozitivni-zpravy.cz/author/ades/
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  V ČERVENCI VÍNO, V ZÁŘÍ SPORT 
 
V polovině července na hřiště zavítali vinaři z Moravy. Po loňském úspěchu osobní účasti 

vinařů, řídili letošní degustaci manželé Havlíkovi z Mutěnic. Zaplněnému hřišti 

odprezentovali 8 svých vín. Od sušších po sladší, červená i šumivá vína. K vínům bylo 

připraveno bohaté občerstvení. Za přípravu vinobraní patří díky Andree a Davidovi 

Kopeckým a Katce Stodůlkové. Už teď se těšíme, koho se nám podaří pozvat na příští rok. 

 

Na pohořské posvícení se hřiště zaplní sportovními nadšenci. V sobotu 10. září se na kurtech 

odehraje 12. ročník PAŽĎA Cupu, tenisového turnaje ve čtyřhrách. Letos se hráči rozdělí do 

košů podle výkonnosti a následně se nalosují týmy. Zápasy by tak měly být vyrovnané. 

Přijďte se podívat a užít si den plný tenisu. Můžete se těšit na heroické výkony, úžasné 

výměny, zábavu. Nebude chybět ani dobré občerstvení a diskotéka na závěr.  

V neděli 11. září odpoledne se koná Posvícenský fotbálek. V zápase malého fotbalu se utkají 

Rudí a Zelení. Výkop je plánován na 14:30. Přijďte vytvořit fotbalovou atmosféru a užít si 

fotbalové odpoledne. Pokud si chcete zahrát, stále se můžete nahlásit. Losování do týmů 

proběhne ve 14:00. 

Viktor Mervart 
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  PLÁNOVANÉ AKCE ROKU 2022 
 

datum název akce místo pořadatelé 

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 (14:30) hřiště TJ Pohoří 

23.-24.9. Komunální volby OÚ   

24.9. Turistický výlet: Bludov - rozhledna Brusná - 
rozhledna Háj - Šumperk (muzeum 
čarodějnictví) 

12 km KČT Pohoří 

15.10. Turistický výlet: Machov - Pstražna - V. 
Srbská (rozhledna) - Hronov 

? km KČT Pohoří 

25.11. Adventní zpívání před kostelem a 
rozsvícení vánočního stromu 

kostel, náves ZŠ, MŠ,  
Obec Pohoří 

26.11. Divadlo: Jak je důležité míti Filipa  
(F. A. Šubert Dobruška) 

pohostinství Obec Pohoří 

5.12. Mikulášská nadílka obec KPP Pohoří 

16.12. Vánoční koncert – Zdeněk Svědík a hosté, 
průvodní slovo Jiří Mach 

kostel Obec Pohoří a 
Římskokatolická 

farnost 
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