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Vážení spoluobčané, 

dovolte mi poděkovat vám všem, kteří jste přišli ve dnech 23. a 24. září 

ke komunálním volbám, za účast a za vaši podporu, kterou jsme od vás my všichni nynější 

členové zastupitelstva obce Pohoří, dostali. Velice si této podpory vážíme. Vaši účast 

ve volbách vnímáme nejen jako ocenění práce, která byla v minulém období vykonána,  

ale především jako podporu pro další činnost nově zvoleného zastupitelstva.  

V úterý 18. října se uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva, kde byly zvoleny orgány 

zastupitelstva, rada a vedení obce. Děkuji zastupitelům za projevenou důvěru ve vedení obce 

a přítomným občanům za jejich zájem.  

Práce v zastupitelstvu je pro nás velkým závazkem. Vzhledem k současné ekonomické situaci 

a rostoucím cenám energií nás nečeká jednoduché období. Jsem však přesvědčena, že pokud 

budeme navzájem spolupracovat a pozitivně myslet, podaří se nám případné překážky 

překonávat a pracovat na společném cíli, kterým je fungující a rozvíjející se obec ve prospěch 

vás, našich spoluobčanů.  

Máme před sebou spoustu práce, ať už se jedná o opravy a údržbu stávajícího majetku obce, 

tak i o investice do nových projektů. Rádi bychom pokračovali na realizaci záměrů, které byly 

připravovány v minulém volebním období a které budou, pokud se je podaří uskutečnit, 

přínosem pro další zlepšení podmínek pro bydlení a život občanů.    

Uvědomujeme si, že pro život v obci je důležitý i kulturní a společenský život, proto 

považujeme za samozřejmé pokračovat nadále v podpoře činnosti pohořských spolků. Věřím, 

že pro všechny z nás, nově zvolených zastupitelů, je důležité udržování dobrých mezilidských 

vztahů v obci a naším přáním je, aby Pohoří zůstávalo příjemným místem pro život, místem, 

kde se lidé cítí dobře, navzájem se respektují a pomáhají si.  

V pátek 25. listopadu jsme společně slavnostně rozsvítili vánoční strom před tělocvičnou 

a vstoupili do adventu. Přeji vám všem, abyste prožili toto období v klidu a harmonii.  

Přeji vám krásné Vánoce a v novém roce hodně zdraví, štěstí, úspěchů v osobním i profesním 

životě a jen to dobré.  

Helena Suchánková    

starostka obce     
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  GRATULUJEME JUBILANTŮM 
 

V listopadu oslavily své úctyhodné jubileum dvě naše spoluobčanky. S gratulací je navštívily 

zástupkyně Kulturní komise. Emílie Mišáková sfoukla na narozeninovém dortu již 94. svíčku. 

Irena Junková je jen o jeden rok mladší a oslavila narozeniny s pořadovým číslem 93. Oběma 

oslavenkyním gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a spokojenosti. 

 

  PETRA JÁNSKÁ VYDALA POHÁDKOVOU KNIHU 
 
V srpnu letošního roku vyšla kniha O statečném 

Tobiášovi, její autorkou je naše spoluobčanka Petra 

Jánská. Jedná se o literární prvotinu této mladé 

autorky. Dílo je výjimečné tím, že na konci každé 

kapitoly si čtenář může vybrat, jak se hlavní hrdina 

zachová a jak bude pohádkový příběh pokračovat. 

Co tě přivedlo k tomu napsat tuto knížku? 

Mou hlavní motivací pro napsání tohoto příběhu, 

a následně i knížky, bylo studium na Univerzitě 

Hradec Králové, kde byla možnost vybrat si vlastní 

téma závěrečné práce. Jedna profesorka nám 

poradila, ať si vybereme za téma něco, co nás baví 

a čím bychom se chtěli zabývat. Protože mám ráda 

literaturu a psaní mě baví, chtěla jsem pro svou 

bakalářskou práci vytvořit nějaký pohádkový příběh. 

Irena Junková Emílie Mišáková 
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Když jsem měla hotové státnice a původní příběh jsem si pročítala, zkusila jsem oslovit 

nakladatelství Fragment, ale moc jsem si od toho neslibovala. Dočkala jsem se pozitivní 

odpovědi. Původní příběh jsem musela rozšířit a upravit. Díky tomu byl ovšem Tobiášův 

příběh, a celkový koncept knížky, vylepšen. 

Jak tě napadlo udělat kapitoly zakončené možností rozhodnout se, jak bude příběh 

pokračovat? 

Kdysi jsem hrála hru, ve které šlo o to, že jsem četla příběh mnou vybrané postavy 

a v určitých chvílích jsem si mohla zvolit, co chci, aby postava udělala. Právě tento princip se 

mi líbil a říkala jsem si, že bych jednou ráda napsala knížku s těmito možnostmi. Až po 

sepsání příběhu jsem se dozvěděla, že knížky s podobným principem již existují a říká se 

tomu „gamebook“. Na podobném principu byl kdysi, a v reprízách i dnes, vysílán pořad 

Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde si diváci také mohli zvolit, jak bude příběh pokračovat. 

Jak je vybírání možností technicky provedeno v knize? 

První kapitola má jednu možnost a čtenář se tak může seznámit s hrdinou příběhu Tobiášem. 

Na jejím konci kapitola nabídne dvě možnosti, z kterých si čtenář může vybrat variantu 

A nebo variantu B. Následně si musí vybranou variantu příběhu nalistovat. Pokud bych 

si přečetla první kapitolu a vybrala si možnost pokračování variantou B, nalistovala bych 

si stránku, kde začíná kapitola 2B. V následujících kapitolách si opět čtenář vybírá z varianty  

A a B podle toho, kterou cestou chce, aby Tobiáš šel. Není nutné, aby se čtenář striktně řídil 

pouze variantou A či variantou B, obojí lze kombinovat. Knížka se tak dá číst několikrát, 

čtenář proto může s Tobiášem pokaždé prožít o něco jinačí příběh. 

Přibliž nám, prosím, příběh hrdiny Tobiáše. 

Tobiáš je osmnáctiletý chasník, který vyrůstal 

se svou kmotřičkou v lese. Jednoho dne se ale 

rozhodl, že se vydá do světa. Jak to tak většinou 

bývá, cestou ho potkají různá dobrodružství 

a možnost zachránit princeznu. Ke všemu, co ho 

potká, se Tobiáš snaží přistupovat statečně, 

poctivě a slušně. Chtěla jsem Tobiášovu postavu 

vytvořit tak, aby mohla dětem předat jakýsi vzor 

dobrého chování. Například úctu ke starším, 

zdvořilost nebo pomoc ostatním i bez nutnosti 

odměny. 

Byl ti nějaký příběh inspirací? 

Vyloženě žádný jeden konkrétní příběh mi inspirací nebyl, líbila se mi ovšem myšlenka 

pokusit se vytvořit oproti moderním pohádkám něco klasického, pokud se budu držet 

příběhu a ne formátu gamebooku. Chtěla jsem napsat klasický pohádkový příběh, kde by si 

hlavní hrdina měl projít iniciační cestou, ve které by se setkal s nepřáteli a vykonal by 

hrdinský čin, po kterém by ho mohla čekat odměna. A vznikl příběh o Tobiášovi. 
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Plánuješ v literární tvorbě pokračovat? 

Určitě bych pokračovala ráda. V šuplíku mám několik rozepsaných příběhů. Nejedná se sice o 

knížky pro děti, většina je psána v žánru fantasy nebo young adult, přesto bych se o příběhy 

ráda s lidmi podělila a jednou je držela vytištěné. Ze zkušenosti s mou pohádkovou knížkou 

vím, že je to úžasný pocit. 

Rozhovor připravil: Viktor Mervart 

 

  PŘIJĎTE SE ADVENTNĚ NALADIT 
 

Kdy? V pátek 16. prosince 2022 od 19 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Jste vítáni! 

 

 

  NEVHODNÉ PARKOVÁNÍ VOZIDEL V OBCI 
 

Obecní úřad eviduje časté stížnosti občanů na nevhodné parkování na veřejných 

komunikacích v obci. V některých případech vozidla dlouhodobě parkující na komunikacích 

ohrožují bezpečnost silničního provozu. V souvislosti s nastávajícím zimním obdobím je třeba 

upozornit, že auta stojící u krajnice značně ztěžují údržbu silnice, a to zejména při vyhrnování 

sněhu nebo při posypu. Prosíme občany, kteří na komunikacích dočasně parkovali, aby byli 

ohleduplní k ostatním a aby si zajistili parkování vozidel na vlastním pozemku nebo na 

parkovišti.  
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  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POHOŘÍ 
 

V poslední čtvrtině roku naše hasiče čekalo nejprve vyklízení půdních prostor 

pohořského pohostinství. Práce zabrala dva dny, protože bylo co vyklízet. 

Od října jsme po prázdninové 

pauze opět zahájili hasičský 

kroužek pro děti. V říjnu kroužek 

probíhal v PKS u dřevěného 

domečku a od listopadu jsme opět 

začali chodit do tělocvičny. Na 

kroužku s dětmi trénujeme 

obratnost, rychlost, znalost 

hasičského vybavení, základy zdravovědy, všeobecné znalosti ohledně záchranných složek, 

základy topografie, vázání uzlů a v neposlední 

řadě i umění spolupráce a respektu k ostatním. 

Bohužel je prozatím v tělocvičně zákaz používání 

topení, a tak budeme muset hledat náhradní 

variantu, kde bude moci kroužek za chladných 

zimních dní probíhat, protože to již v tělocvičně 

za stávajících podmínek nebude možné.  

Ve státní svátek 28. října hasiči uspořádali v prostorách hasičárny setkání všech pohořských 

hasičů spojené s opékáním masa. Ač byl konec října, počasí nám velmi přálo a sluníčko se na 

nás celé odpoledne smálo. Akce se nesla v přátelském duchu a byla velmi povedená. 

Na opékání v neděli 30. října navázala již tradiční drakiáda. Počasí nám bohužel přálo až 

mnoho. Opět nádherně svítilo sluníčko, ale vítr s sebou nevzalo, bylo úplné bezvětří,  
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ani lísteček na stromech se nepohnul. Účast byla veliká, ale kdo chtěl vidět draka letět, 

hodně se u toho zapotil. Letos jsme neudělovali individuální ocenění, i když některé 

sportovní výkony, a dokonce štafety v běhu s drakem byly obdivuhodné. Odměnu si odnesly 

všechny děti, a to v podobě jedlých medailí, samolepek a razítka. 

 

Na závěr bych Vám jménem SDH Pohoří popřála krásné, pohodové a hlavně šťastné prožití 

vánočních svátků a do nového roku spoustu úspěchů, pevné zdraví a optimistického ducha. 

My se budeme těšit na shledání v roce 2023. 

Za SDH Pohoří Petra Vošlajerová 

 

  ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLKY 
 

Začátkem září jsme mezi sebe přivítali nové kamarády. 

Někteří zvládli nástup do školky bez problému, jiní 

uronili pár slziček, ale nakonec si přece jen všichni 

zvykli. 

Čekala na nás spousta zajímavých témat, na zahradě 

proběhla Show se zvířátky, která se dětem moc líbila. 

Společně s rodiči jsme si užili tradiční Dýňování na hřišti, 

kde si rodiče se svými dětmi vydlabali dýni a na závěr se 

všechny děti společně vyfotily.  
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S dětmi ze třídy Lištiček jsme 

navštěvovali solnou jeskyni Oasa 

Medical v Černilově. Děti 

si v solné jeskyni zacvičily, pohrály 

a zazpívaly. Solnou jeskyni jsme 

navštívily pětkrát. S dětmi jsme 

si společně ve školce užily 

Halloween, děti plnily různé úkoly 

na stanovištích a na závěr na ně čekalo hledání pokladu. 

Začátkem listopadu nás navštívil pan fotograf Hurdálek 

s vánočním focením. Na svátek svatého Martina jsme  

si s dětmi upekly svatomartinské rohlíčky, které nám všem moc chutnaly. S povoláním 

myslivce a zajímavostmi o zvířatech v lese seznámil děti pan Tomek. 

 

V rámci inovativního vzdělávání nás po roce ve školce navštívila paní Adamcová. V programu 

s názvem „Ptáčci“ seznámila děti hravou formou s úlohou a životem ptáků. Děti pracovaly 

ve skupinách, měly možnost prohlížet si knížky s ptáky, hrály si na datla, počítaly vajíčka 

v hnízdech a dozvěděly se spoustu zajímavých informací z ptačí říše.  

První letošní divadelní představení bylo ve znamení kejklířských pohádek. Navštívil nás 

potulný kejklíř, který doplnil klasické pohádky hrou na kytaru a s dětmi si společně zazpíval. 
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S pěti předškoláky jsme navštívily ZŠ Opočno, která nás v rámci vzájemné spolupráce pozvala 

na projektový den s názvem „Škola pro všechny“ a při této příležitosti byly dětem 

představeny hravou formou nové učebny chemie a cizích jazyků. Velké díky patří členům 

SDH Pohoří, kteří zajistili přepravu dětí do Opočna a zpět novým hasičských vozem a děti byly 

nadšené, že si mohly prohlédnout hasičský vůz. 

 

Dále se uskutečnilo tradiční zpívání před kostelem s rozsvěcením vánočního stromu 

a s prodejem výrobků maminek dětí ze školky. Tímto děkujeme všem rodičům, kteří 

se různými způsoby zapojili do příprav a prodeje, a Marcele Petrové, která nám dala svařené 

víno jako sponzorský dar. Začátkem prosince proběhla návštěva Mikuláše s jeho družinou 

a vánoční vystoupení pro rodiče s názvem „Vánoční sen“. 

 

Doufáme, že si společně s dětmi užijeme dobu adventu a Vánoce. Už se všichni moc těšíme, 

jaké nové hračky a pomůcky nám letos Ježíšek do školky přinese.  
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Za celý kolektiv MŠ Vám přejeme klidné a radostné prožití Vánoc v kruhu svých nejbližších. 

ředitelka MŠ Marcela Michlová 

  PŘEDVÁNOČNÍ POZDRAV ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

Prosinec je tady a s ním snad konečně tradiční oslavy vánočních svátků nejen u vás doma, ale 

i u nás ve škole. Adventní zpívání, vánoční besídka našich žáků společně s vánoční výstavou, 

dárečky a posezení pod stromečkem, vánoční prázdniny. Těšíme se.  
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Podzimní měsíce proběhly zběsilým tempem. Máme za sebou plavecký výcvik v bazénu 

v Dobrušce i celodenní výlet do Prahy, který byl poznávací exkurzí pro starší žáky a návštěvou 

ZOO pro ty mladší. V tělocvičně jsme tančili country tance. A v rámci rozvíjení ekologických 

kompetencí našich žáků jsme navštívili pohořský sběrný dvůr, získané znalosti děti využily 

v projektu Recyklohraní na téma Vzkaz v láhvi, který probíhal ve školní družině. 

 

 

O mravních hodnotách jsme se více naučili 

prostřednictvím divadelního představením Ezopovy 

bajky, které u nás sehráli členové Divadélka pro školy 

z Hradce Králové. Také jsme uskutečnili dva podzimní 

sobotní turistické výlety pro „dobrovolné“ turisty 

z řad našich žáků. Žáci 3. ročníku se zúčastnili 

povinného celonárodního testování tělesné zdatnosti 

a někteří žáci 5. ročníku se v rámci spolupráce škol 

v okolí podívali do nových učeben fyziky, chemie a cizích jazyků v Opočně. 

Celý letošní rok probíhal víc než hekticky. Asi bychom měli trochu zpomalit.  Přeji vám všem 

jménem celého kolektivu naší školy klidné a spokojené vánoční svátky a v novém roce 2023 

pevné zdraví a mnoho štěstí. 

        ředitelka ZŠ Eva Bělohlávková 

 

  INFORMACE ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 
 

ČTÚ oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic 

nových mobilních sítí. To může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality 

příjmu televizního signálu přes anténu. Podrobnější informace o tom, jak postupovat 

v případě zhoršení signálu, naleznete v dokumentu, který je zveřejněn na internetových 

stránkách obce Pohoří a vyvěšen v obecní vývěsce. 
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  TENISOVÝ TURNAJ PŘINESL OBHAJOBU VÍTĚZSTVÍ 
 

Posvícení v Pohoří je už mnoho let spojeno s tradičním tenisovým turnajem ve čtyřhrách. 

V sobotu ráno se účastníci 12. ročníku Pažďa Cupu, kteří byli rozděleni do čtyř výkonnostních 

košů, sešli k rozlosování do dvojic.  

 

Ze souběhu různých okolností a nespočtu napínavých zápasů vzešli jako vítězové Pavel 

Žďárek ml. a Petr Světlík, kteří obhájili prvenství z minulého roku. Ačkoliv se pořadatelé báli 

předpovědi počasí, nakonec se turnaj obehrál v ideálních podmínkách (na rozdíl od 

nedělního fotbálku, který se kvůli nepřetržitému dešti musel zrušit).  Po celou dobu turnaje 

nechybělo bohaté občerstvení, kterému vévodila posvícenská kachna. Když všichni hráči 

obdrželi ceny, Aneta Haklová překvapila všechny přítomné písní, kterou věnovala hlavnímu 

pořadateli.  

 

Nábor volejbalistů 

Každé pondělí od 18:00 chodíme do místní tělocvičny, od jara na hřiště, zahrát si volejbal. 

Kdo byste měl zájem se k nám přidat, kontaktujte mě na e-mail: viki.mervart@centrum.cz 

nebo na Facebooku (Viktor Mervart). Nemusíte být pokročilí v tomto sportu, rádi přivítáme i 

začátečníky, které hra nad vysokou sítí láká. 

Viktor Mervart 
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  OHLÉDNUTÍ ZAHRÁDKÁŘŮ ZA ROKEM 2022 
  

S krátícími se dny přichází i konec roku, na jehož konci se ptáme, jaký byl.  První letošní 

setkání bylo na výroční členské schůzi. Přivítali jsme paní starostku naší obce a pana Filipa 

z ústředí zahrádkářského svazu. Poté jsme i pro širší veřejnost promítli film z historie „Flora 

Pohoří“.  V této tradici bychom chtěli pokračovat. Myslím, že archiv pana Mervarta nás může 

příjemně překvapit. Další část odpoledne a večera jsme strávili s příjemnou hudbou. 

S příchodem jara jsme se snažili pomoci hasičům při pálení čarodějnic, myslím, že se vše 

vydařilo ke spokojenosti hlavně dětí. 

Naší vlastní akcí bylo tradiční Jahodobraní, toto se uskutečnilo ve stanu, než ho vzal vítr, 

v přírodním kulturním areálu. Čestným hostem byli manželé Helmichovi. Pan Helmich, 

předseda Územního sdružení ČZS Rychnov nad Kněžnou, nás podpořil v naší činnosti a rád 

přijal naše pozvání. V minulosti toužil navštívit tuto akci, povedlo se letos. Večer nám 

zpříjemnili kamarádi a country v jejich podání. 
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Uzdu naší fantazii jsme trochu popustili při Pohádkové návsi. Místní rybník jsme 

přejmenovali na „Stříbrné jezero“. Děti zkoušely poznávat rostliny a potkaly se s indiány 

střežící poklad. Poté se mohly vydat na plavbu po Stříbrném jezeře za pokladem.  

Z vod jezera si vylovily poklad, zlaté a stříbrné kameny, které si odnesly domů. Cestou zpět 

pozdravily vodníka, se kterým se fotily. Kdo by chtěl najít svého malého lovce pokladů, fotek 

je spousta a jsou k dispozici. 

 

V průběhu roku jsme vypomáhali s údržbou veřejné zeleně v centru obce. Nové výsadby a 

plány jak pokračovat zaujaly hodnotitelské komise v soutěži Vesnice roku.  Ocenění, které se 

obci dostalo, je pozitivním impulzem pro další rozvoj v této oblasti. 
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To, že jsme obcí s bohatou zahrádkářskou minulostí, jsme se snažili potvrdit svojí expozicí na 

výstavě Zahrada Východních Čech v Častolovicích.  Všem, kdo se podíleli na jakékoliv činnosti 

našeho spolku, bych chtěl poděkovat.  

 

Dopřáli jsme si i výlet do nedalekého okolí: Navštívili jsme Hrádek u Nechanic, Bonsai 

centrum v Libčanech nebo Bílou věž v Hradci Králové. 

Abych se nevěnoval jen minulosti, přeskočím přes Vánoce do ledna příštího roku a pozvu Vás 

na Country ples Zahrádkářů Pohoří. 

Do příštího roku přeji hlavně dobré zdraví.  

S přáním krásných Vánoc Jan Šolc 
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  KRMENÍ PTACTVA NEJEN V ZIMĚ 
 
Co ptákům nabídnout a co nikdy nedávat, aneb zodpovědné přikrmování: 

ANO - slunečnice, oves, proso, pšenice a další obiloviny či luštěniny, konopné semínko 
neboli semenec, vyloupané ořechy – nezkažené, nežluklé 

ANO - kosy a drozdy potěší jablka, šípky, jeřabiny, bezinky, strakapoudy, brhlíky a sýkory 
tuková směs 

ANO - vhodné potraviny z naší kuchyně jsou např. neslaná vařená rýže a brambory, 
strouhaná mrkev, vločky, syrové maso nebo lůj 

ANO - kupovaná krmiva - můžeme 
zakoupit samotnou slunečnici nebo 
nejrůznější směsi. Koupit můžeme i lojové 
koule, které je ale lépe vybalit ze sítěk 
a vložit do krmítka – držáku.  

Ptáci se v nich totiž mohou zachytit drápky; 
popadané síťky navíc přitahují svou vůní 
psy, ježky a další zvířata, která je mohou 
pozřít a způsobit si tak vážné zdravotní 
potíže nebo přímo uhynout. 

Čím rozmanitější potravu v krmítku nabídneme, tím více druhů pozorujeme. 
Nezapomínejme na pítko. I v zimě ptáci potřebují vodu. 

Krmení nemusíme jen sypat do krmítka – můžeme jej přímo zavěsit na stromy či keře. 
Zábavné, hlavně pro děti, je zhotovení závěsného tukového krmítka svépomocí. 

Krmíme hlavně v zimním období při nízké teplotě a sněhové pokrývce, kdy je pro ptáky horší 
najít potravu. Krmítko i prostor okolo něj čistíme. Lépe je nechat ptáky vše vyzobat 
a krmítko vyčistit, než neustále dosypávat krmení. Nevadí, když krmítko zůstane nějaký čas 
prázdné. Omezíme tak šíření chorob.  

NE ! - Nikdy nekrmíme plesnivým či jinak zkaženým krmivem. 

NE ! - Nikdy nedáváme kořeněné, solené, uzené či přepálené kuchyňské zbytky.  
                 Zbytky z kuchyně patří na kompost či do bioodpadu, ale NE DO KRMÍTKA! 

NE ! - Vyhýbáme se i všemu sladkému mimo přirozeně sladké ovoce. Doslazované rozinky či 
dokonce sušenky nedáváme v žádném případě. 
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Už máte přichystané krmítko a rádi pozorujete ptáky? Zúčastněte se programu občanské 
vědy Ptačí hodinka a pomozte se sčítáním ptáků.  
Zapojit se můžete přihlášením na stránce https://ptacihodinka.birdlife.cz/ 

Sčítat je snadné! 

• Vybereme si vhodné místo k pozorování – nejlépe krmítko s pestrou nabídkou 
potravy. 

• Kdykoliv v průběhu 6. – 8. ledna 2023 sčítáme ptáky po dobu jedné hodiny. 

• U každého druhu zapisujeme vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. 
Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest a po chvíli už jen 
jedna? Zapišme si u modřinky šestku. 

• Počítáme všechny ptáky – nejen na krmítku, ale i ptáky v okolí nebo přeletující. 

• Po dobu sčítání zůstáváme na jednom místě – nesčítáme na procházce. 

Chcete-li více pomáhat divoce žijícímu ptactvu a zajímá vás, jak na to, kupte si knihu 
Krmíme ptáky – ale správně. 

Patrně žádná kniha o ptácích 
nevzbudila u našich západních 
sousedů větší ohlas než právě tato. 
Přední německý ornitolog Peter 
Berthold v ní tvrdí, že vzhledem 
k masivnímu poklesu ptačích stavů 
o 80 % je na místě dokrmovat naše 
ptačí přátele celoročně, obzvláště 
však v létě v době krmení mladých.  

Doba, kdy bylo v krajině dostatek 
potravy pro ptáky, je žel pryč a 
většina ptáků vymírá. Berthold na 
základě 40 let trvajících vlastních 
měření, pozorování a také mnoha 
evropských vědeckých studií ukazuje, 
jaké ptáky, kde a čím krmit a tím 
zcela konkrétně přispět k nárůstu 
ptačích populací v našem přímém 
okolí. Kniha v Německu vyvolala 
obrovský zájem a statisíce lidí díky ní 
začaly ptákům opět pomáhat. 

 

https://ptacihodinka.birdlife.cz/
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Co kniha obsahuje: 

- ZÁKLADY: Co ptáci potřebují a jak jim každý může pomoci 
- KRMÍME PTÁKY: Jaké jsou vhodné zásobníky krmiva, jaké krmivo je vhodné, jaké 

přirozené zdroje krmiva nacházíme v zahradě 
- NÁVŠTĚVNÍCI KRMÍTEK: Portréty více než 75 druhů ptáků 
- A NĚCO NAVÍC: Postavte si své krmítko 

 
Já tuto knihu mám a radami se snažím řídit. Od doby, kdy přikrmujeme ptáky celoročně, 
pěstujeme vhodné rostliny a dřeviny, pozoruji na naší zahradě více ptačích druhů než dřív. 
Letní přikrmování pomohlo ptačímu taťkovi sýkory modřinky, který přišel v době hnízdění 
o partnerku (bohužel se při bouřce utopila v kbelíku), dokrmit a vyvést mláďata. Pozorovali 
jsme, jak neskutečně rychle létal na krmítko a do budky. Do krmítka jsem dávala vyloupanou 
slunečnici (na loupání neměl čas) a moučné červy. O krmení v hnízdním období se dočtete 
v knize nebo si o tom napíšeme někdy příště. 

Obec Pohoří chystá krmítko s kamerou. Krmítko by mělo být umístěno u základní školy. 
Věřím, že se nám jej povede zprovoznit a budeme moci pozorovat ptáky v Pohoří přímo na 
své počítačové obrazovce. Jakmile bude krmítko v provozu, zveřejníme odkaz, na kterém 
můžete ptáky sledovat. 

Kristina Balcarová, Zdroj: BirdLife 
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Tříkrálová sbírka se tentokrát uskuteční v Dobrušce a ve všech spolupracujících obcích 

v sobotu 7. ledna 2023. Těšíme se na spolupráci se všemi koordinátory TKS, s vedením měst 

a obcí, se školami, vedoucími skupinek a dětmi. 

Noví zájemci/dobrovolníci, kteří by nám chtěli pomoci s organizováním celé akce 

(administrativa, příprava materiálu, vedoucí skupinek), prosím, hlaste se na mailu:  

charita.dobruska@seznam.cz 

Za celý charitní tým Ing. Jana Poláčková, Farní charita Dobruška 

 

 

 

mailto:charita.dobruska@seznam.cz
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Zveme Vás k poslechu  
vánočních písní a koled v podání 

VÁNOČNÍHO TROUBENÍ  
BYSTERSKÉ 

HUDBY 

v pátek 23. prosince  
od 18:30 před kostelem  

sv. Jana Křtitele v Pohoří. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

Při Vánočním troubení bude hořet 
v kostele Betlémské světlo.  

Vezměte si s sebou lucerničky,  
abyste si mohli Betlémské světlo  

odnést do svých domovů. 
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  AKCE NA PŘELOMU ROKU 2022 / 2023 
  

 

datum název akce místo pořadatelé 

16.12. Adventní koncert: Zdeněk Svědík a hosté  kostel Obec Pohoří, 
Římskokatolická 
farnost Opočno 

23.12. Vánoční troubení před kostelem kostel Obec Pohoří 

29.12. Tajný pochod ? km KČT Pohoří 

30.12. Vánoční ping-pongový turnaj tělocvična TJ Pohoří 

7.1. Tříkrálová sbírka obec Charita, Obec 
Pohoří 

14.1. Myslivecký ples pohostinství MS Pohoří, Obec 
Pohoří 

21.1. Turistický výlet: Náchod - Dobrošov - 
Běloves - Náchod 

9 km KČT Pohoří 

28.1. Country ples pohostinství Zahrádkáři Pohoří, 
Obec Pohoří 

18.2. Hasičský ples pohostinství SDH, Obec Pohoří 

18.3. Dětský karneval pohostinství KPP, Obec Pohoří 
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