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 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY OBCE POHOŘÍ 

Vážení občané, 

letošní první vydání Listů obce Pohoří se vám dostává do rukou v nové grafické úpravě. Náš obecní čtvrtletník 
tak získává po letech novou, modernější podobu.  

Jak již bývá zvykem, chtěla bych vás v následujících řádcích seznámit s nejdůležitějšími aktivitami 
zastupitelstva a prací vykonanou v uplynulých měsících.  

V prosinci 2022 byla dokončena rekonstrukce kulturního sálu hospody, která byla součástí plánovaných 
oprav budovy čp. 1. Práce na opravě sálu byly zahájeny v letních měsících loňského roku, kdy na základě 
zpracovaného projektu byla zhotovena nová elektroinstalace. Po provedení drobných stavebních prací 
a nové výmalby následovalo rozmístění akustických panelů. Byly instalovány s cílem dosáhnout 
zlepšení úrovně akustiky a efektu vystoupení účinkujících a pro pohodu jak jejich, tak především posluchačů 
a návštěvníků. 

Velkou změnou oproti původnímu vybavení sálu 
je osvětlení. Na základě architektonického návrhu 
byla instalována stmívatelná světla s možností 
regulace, aby bylo možné v sále vytvořit 
světelnou atmosféru podle aktuální potřeby. 
Při maximálním osvětlení je možné sál využívat 
např. pro přednášky, jako vzdělávací prostor 
apod. Při nižší intenzitě je možné pořádat různé 
společenské akce, např. plesy. Z designového 
pohledu jsou světla navržena tak, aby vizuálně 
navazovala na navržené akustické panely v bílé 
barvě. Svým designem a umístěním tak nijak 
neovlivňují funkční uspořádání prostoru v sále 
a poslouží pro multifunkční využití daného 
prostoru.  

Nový vzhled získala po broušení a lakování parket i podlaha. Bylo instalováno nové osvětlení jeviště, které by 
mělo přispět zejména ke zvýšení úrovně divadelních představení. Nové je i ozvučení sálu, jehož využití se 
předpokládá také pro akce pořádané ve venkovním prostředí. Mezi závěrečné práce na rekonstrukci sálu 
patřilo zavěšení nových textilií a opony na jevišti a vybavení prostoru novými stoly a židlemi. Věříme, že se 
obecní kulturní sál stane po provedených úpravách na dlouhou dobu důstojným prostředím pro konání 
společenských, kulturních i vzdělávacích akcí a tyto akce přinesou i s ohledem na výše popsané úpravy 
příjemné zážitky především vám, kteří je navštěvujete a budete navštěvovat. Věříme, že upravené prostory 
se líbily a ocenili je během ledna a února i návštěvníci zde konaného mysliveckého a hasičského plesu nebo 
divadelního vystoupení souboru ze Smiřic. 

Obecní investice směřovaly také do objektů našich škol. V budově základní školy proběhla v prosinci 2022 ve 
dvou třídách oprava podlahové krytiny, spočívající v broušení a lakování parket. V učebně mateřské školy byl 
v lednu 2023 zhotoven akustický podhled pro zlepšení úrovně akustického komfortu dětí a učitelek v tomto 
prostoru. Provedením těchto prací jsme se snažili přispět ke zlepšení podmínek výuky dětí v našich školách. 

Na začátku letošního roku se začalo pracovat na rekonstrukci bytů v bytovém domě čp. 183, který patří do 

majetku obce. Opravy probíhají zatím ve dvou bytech, postup prací bude etapizován.   
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Ve dnech 11. a 12. února letošního roku proběhlo kácení stromů v blízkosti rybníka u kostela. Článkem 
zveřejněným 23. ledna na úřední desce jsem si vás dovolila o tomto kácení a o důvodech, které k němu vedly, 
předem informovat. Rozhodnutí o kácení vycházelo ze stanoviska, které naše obec obdržela od odborníků 
po dendrologickém průzkumu těchto stromů. Všechny stromy byly na základě provedeného 
dendrologického průzkumu označeny jako „dlouhodobě neperspektivní“, ať z hlediska zdravotního stavu, 
nebo z hlediska prostorových nároků a zajištění bezpečnosti pro okolí. Přistoupili jsme k tomu tedy 
především s ohledem na bezpečnost občanů a všech, kteří se v těchto prostorech pohybují nebo si zde 
dokonce hrají.  

Dlouhodobě máme zájem na rozvoji životního prostředí, ostatně v minulosti jsme přistoupili k rozsáhlým 
úpravám zeleně a výsadbě 19 nových stromů v centru obce či jsme vysadili dvanáct set stromů v obecním 
lese. Životní prostředí je pro nás opravdu prioritou a chceme ho i nadále rozvíjet. Na podzim letošního roku 
proto obec plánuje vykácené stromy v prostoru u rybníka nahradit, a to novou koncepční výsadbou stromů, 
keřů a trvalek. Na úpravy tohoto prostoru je již zpracován projekt. Na jeho tvorbě se podíleli společně se 
zahradní a krajinářskou architektkou i odborníci z řad občanů obce. Projekt řeší úpravu ploch kolem rybníka 
a potůčku Zlatý Crk. Část plochy bude věnována poctě místnímu rodákovi, panu Miloni Čepelkovi. Prostor by 
tak měl být nejen nově a koncepčně upravený, ale měl by se stát zároveň i místem pro odpočinek a pro 
setkávání. 

Chtěla bych zmínit, že za velmi důležitou pro život v obci považujeme spolkovou činnost. Na únorovém 

zasedání zastupitelstva jsme schválili na podporu činnosti jednotlivých spolků poskytnutí neinvestičních 

dotací z rozpočtu obce. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pohoří získal dotaci ve výši 45 000 Kč na požární 

sport, práci s dětmi a kulturní činnost. TJ Pohoří, z.s. obdržel dotaci ve výši 41 200 Kč na sportovní činnost, 

výdaje spojené s provozováním tenisových kurtů, cvičení s dětmi a podporu dětí v jednotlivých sportovních 

disciplínách. Základní organizace ČZS Pohoří byla podpořena dotací ve výši 20 000 Kč na reprezentaci spolku 

a obce na výstavě Zahrada východních Čech v Častolovicích a další činnosti jako jsou přednášky, exkurze 

a besedy. Myslivecký spolek Pohoří získal dotaci ve výši 10 000 Kč pro podporu myslivosti, léčení zvěře 

v honitbě, přikrmování a podporu početních stavů zvěře. Finanční dar ve výši 5 000 Kč obdržel na péči 

o včelstva ZO Českého svazu včelařů z.s., který má sídlo v Českém Meziříčí. Ve stejné výši obdržel dar na 

vybavení spolku ČRS, z.s., MO Opočno (Český rybářský svaz), který má sídlo v Opočně. Všechny uvedené 

spolky se aktivně podílejí na společenském životě obce, poskytují i možnost vhodných aktivit k trávení 

volného času dospělých a dětí či pomáhají v péči o životní prostředí na území obce. 

Nadále pro nás zůstává důležitá podpora místních mladých rodin a s tím související stabilní počet dětí 

v našich školách. Zastupitelé obce schválili pro rok 2023 poskytnutí finančních darů rodičům občánků 

narozených v roce 2022, kteří mají trvalý pobyt v obci Pohoří, ve výši 5 000 Kč a rodičům žáků 5. ročníku 

základní školy, kteří zde ukončí školní docházku, ve výši 5 000 Kč na žáka.  

Dary ve formě poukázky v hodnotě 500 Kč na nákup zboží v místní prodejně budou poskytovány jako 
v předchozích letech občanům obce při životním jubileu 65, 70, 75, 80 let a od 80 let věku každoročně. 

Je velice příjemné, že po dvou letech, v nichž došlo k omezení kulturních aktivit z důvodu epidemie 

koronaviru, jsme se mohli v zimních měsících letošního roku zúčastnit plesů, pořádaných obecními spolky. 

Plánována jsou divadelní vystoupení ochotnických souborů z našeho okolí, besedy se zajímavými osobnostmi 

a v létě tradiční Pohořské hudební večery. Budeme se těšit, že naše obec bude v letošním 

roce žít opět bohatým kulturním životem.     

starostka obce Helena Suchánková 
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 PROJEKT „ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU 
V CENTRU OBCE POHOŘÍ“ 

Vážení občané, 

dovolte mi vás podrobněji informovat o projektu s názvem „Úprava veřejného prostoru v centru obce 

Pohoří“. Tento projekt zahrnuje koncepční výsadbu zeleně v prostoru u rybníka u kostela, tedy v místech, 

kde proběhlo v únoru kácení stromů.  

Projekt řeší úpravu ploch kolem rybníka a potůčku Zlatý Crk. Vlastní rekonstrukce požární nádrže není 

součástí této projektové dokumentace a bude řešena samostatně.  

Dosud šlo chodit okolo stávající travnaté plochy především po chodníku či asfaltových cestách a samotná 

travnatá plocha k procházkám příliš lidí nelákala. Aby lidé mohli více tento prostor využívat, by nově měly 

umožnit dvě pěšiny s mlatovým povrchem. Jedna pěšina bude navazovat na stávající zpevněnou plochu před 

památníkem padlých a propojí památník s břehem nádrže a potoka. Povede mezi novými záhony keřů, 

trvalek a okrasných travin k severovýchodnímu rohu požární nádrže, kde bude umístěno dřevěné molo 

sestavené ze čtyř různě velikých obdélníků. Doplněné bude o dvě místa, kde se bude možné posadit. 

Přirozenou střechu nad molem časem vytvoří koruna smuteční vrby, tedy jednoho ze stromů, který zde bude 

nově vysazen.  

Pěšina bude dále pokračovat k asfaltové cestě směrem k mostku. Z jedné strany bude záhon s trvalkami 

s okrasnými travinami, kam bude přemístěna i stávající skulptura vodníka. Z druhé strany, blíže k nádrži, bude 

záhon s výsadbou břehových rostlin, kde budou dva z pěti balvanů (ty jsou zatím provizorně uloženy 

u památníku), nově navržená skulptura vážky a odpadkový koš. Pěšina bude ukončena u cesty před mostkem.  

Druhá pěšina povede zatravněnou plochou lemující Zlatý Crk. Bude navazovat na tu první a podél potoka 

povede na okraj parkoviště u kostela sv. Jana Křtitele. Tato plocha bude věnovaná poctě místnímu rodákovi, 

panu Miloni Čepelkovi. V jejím centru bude vysazen dominantní strom, červenolistý buk, kolem kterého bude 

rozšířena pěšinka do plochy s lavičkou. Plocha bude olemována pásem z povětrnostně odolné oceli s citací 

haiku, tedy krátké básně, jíž je pan Čepelka autorem. Prostor mezi pěšinou a potůčkem Zlatý Crk bude osázen 

břehovými rostlinami, do kterého budou od památníku přemístěny zbývající tři balvany. K východnímu okraji 

této plochy pak budou vysazeny dva javory.   

Poslední částí, kde dojde k úpravám, je zatravněná plocha mezi požární nádrží a komunikací za mostkem 

směrem dále. V blízkosti nádrže, kde do ní vtéká Zlatý Crk, bude zatravněná plocha ponechána volná, zde je 

určena pro hasičské jednotky, aby hasiči v případě potřeby měli volný přístup k vodě a k jejímu přečerpání 

do cisteren. Hned vedle bude vysazen strom střemcha a dále pak dva jírovce červené, které doplní záhon 

s výsadbou břehových rostlin, lemující okraj nádrže.  

Upravený prostor by se měl stát místem pro odpočinek a pro setkávání. Veškeré stromy a rostliny budou 

v prostoru rozmístěny s ohledem na jejich budoucí velikost. Rádi bychom realizací tohoto projektu navázali 

na práci, kterou jsme se snažili pro zlepšení životního prostředí v obci vykonat v posledních letech, ať již šlo 

o výsadbu 1 200 ks  stromů v obecním lese a 19 ks stromů v centru obce nebo o úpravy veřejného prostoru 

v okolí základní školy. 

starostka obce Helena Suchánková 
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 POPLATKY ZA ODPADY A ZE PSŮ 

Místní poplatek za odpady a za psy můžete zaplatit převodem na nový účet obce 611 376 5349/0800, 
variabilní symbol je číslo popisné, do popisu platby uveďte typ poplatku: odpady, pes. Prosíme, kdo máte 
možnost, uhraďte poplatky převodem na účet. Kdo nemá možnost bezhotovostní úhrady, může zaplatit 
v hotovosti v úředních hodinách na OÚ Pohoří.  

Známku na popelnici si vyzvedněte na obecním úřadě. Ujasněte si předem, jakou máte popelnici. Používají 
se klasické popelnice (kovové či plastové) velikosti 120 l, ale někdo má popelnici širší (hranatá plastová) 
velikosti 240 l a na tu je jiná svozová známka. 

Poplatek za odpady na kalendářní rok 2023 je 450 Kč za osobu trvale hlášenou v obci Pohoří nebo 
za rekreační objekt. Splatnost je do 30.04.2023. 

Svozový den popelnic zůstává stejný, sváží se každý lichý týden ve čtvrtek.  

Svozový den plastů ve žlutých pytlích je první pondělí v měsíci. 

Poplatek za jednoho psa je 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele je poplatek 200 Kč.  

Splatnost je do 30.04.2023, v průběhu roku je vždy při přihlášení nového psa od stáří 3 měsíců. Pokud jste 
zaplatili za starého psa, o kterého jste přišli a pořizujete v tom samém roce jiného, neplatíte znovu, ale 
potřebujeme nahlášení nového psa do evidence. Prosíme i o hlášení úhynu psa, abychom ho z evidence 
vyřadili. 

 PŘIHLASTE SE K VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Obec Pohoří zve nové občánky narozené v roce 2022 ke slavnostnímu vítání, které je plánováno koncem 
května 2023. Podmínkou je trvalé bydliště v obci Pohoří a zaplacený místní poplatek za odpady na rok 2023. 
Pokud máte o uvítání svého dítěte 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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 NOVÝ SÁL JE TŘEBA VYUŽÍT 

 S novým rokem máme možnost využívat nově zrekonstruovaný sál místního pohostinství. První akcí, která 

měla tu čest se v novém prostoru uskutečnit, byl Myslivecký ples, který se stejně jako Hasičský ples konal po 

dvouleté nucené pauze. Jako obec jsme se rozhodli sál využívat častěji, než tomu bylo v minulých letech.   

„Divadelní jaro“ zahájili ochotníci z OCHOS Smiřice s autorskou 

hrou člena souboru Martina Zbořila. Diváci zvyklí na komedie 

plné vtipných situací tentokrát zhlédli spíše vážnou hru s názvem 

Propuštěná. Na jevišti se objevili i Pohořáci. V dramatické titulní 

roli propuštěné vězenkyně se zaskvěla Tereza Mervartová. 

O vtipné situace, které rozezněly sál hlasitým smíchem, 

se s přehledem postaral Pavel Bednář. Přestože se nejednalo 

o odlehčený žánr, který je u našich diváků oblíbený, setkali se 

herci s kladnými ohlasy. My jsme tak měli možnost otestovat 

nově instalovanou divadelní techniku v sále. 

Na pohořských „prknech, která znamenají svět“ se na jaře dále 

představí 25. března dobrušští ochotníci s klasickou komedií Jak je důležité míti Filipa a 14. dubna se k nám 

vrátí herci ze Smiřic s detektivní komedií Hrobka s vyhlídkou. Těšíme se na znovu plný sál. 

Za Kulturní komisi Viktor Mervart 
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 SDH POHOŘÍ 

Pohořští hasiči zahájili rok výroční valnou hromadou, která 

se konala 21. ledna. Jako každoročně se zde shrnula činnost 

sboru za uplynulý rok a byla předána ocenění a medaile 

členům sboru. 6. února nás v hasičárně navštívily děti 

z mateřské školky.  

Měly možnost si prohlédnout prostory hasičárny a dozvěděly 

se zajímavé informace o činnosti hasičů. Na závěr si děti 

mohly prohlédnout i hasičský vůz a posadit se do něj.  

10. února byl vyhlášen poplach a naše výjezdová jednotka 

vyjela na pomoc k požáru garáže a domu v Dobrušce 

v Pulicích. Šlo o mimořádnou situaci, kde pohořští hasiči 

zasahovali mimo území obce Pohoří.  

V sobotu 11. února si naši nejmladší hasiči poprvé vyzkoušeli, 

jaké to je účastnit se hasičských závodů. V doprovodu svých 

rodičů a vedoucích kroužku Lenky Syterové a Petry 

Vošlajerové vyjeli do DDM Klíč v Jaroměři. Své síly děti měřily 

v disciplínách poznávání topografických značek, uzlování, 

zdravověda a spojování hadic.  

Všichni soutěžili s největším nasazením a předvedli super 

výkon – mladší dívky skončily páté, mladší kluci na osmém 

místě a přípravka ve své kategorii třetí.  

U dětí jsme mohli vidět nadšení, elán, radost, zápal pro hru, 

ale i slzy zklamání a smutku. Poděkování patří všem dětem, 

rodičům za podporu a doprovod a DDM Klíč Jaroměř 

za uspořádání soutěže.  

V únoru jsme měli možnost po dvouleté pauze také 

uspořádat tradiční hasičský ples. Dějištěm plesu byl jako vždy 

sál místního pohostinství, zajištěna byla tombola 

a k poslechu a tanci hrála skupina TROP.  

 

Bohužel život sebou přináší i události velmi bolestné 

a nečekané. V únoru nás náhle opustil dlouholetý člen 

našeho sboru pan Josef Tošovský. Tímto bychom chtěli 

projevit upřímnou soustrast rodině. Čest jeho památce. 

 

Za SDH Pohoří Petra Vošlajerová 

 



0 8 

 ŽIVO V TĚLOCVIČNĚ 

Každý pátek je v tělocvičně živo! Cvičení 
a nejen míčové hry pro menší děti začínají 
v 16:30. Zveme všechny malé sportovce, aby 
se připojili. Hrajeme hry, skáčeme přes 
překážky, šplháme na tyči a laně, zkoušíme 
přeskakovat kozu. Velkou oblibu 
má v poslední době florbal, který začíná 
v 17:30. Florbal si oblíbili nejen kluci, ale i tři 
děvčata a klukům se ve výkonech hravě 
vyrovnají. Máme radost, že děti sport baví 
a tak plánujeme na jaře a v létě pokračovat na 
štěrkovém hřišti nebo na travnaté ploše 
hraním fotbalu. Plánujeme zakoupit venkovní branky a náhradní florbalové hole. Venkovní hry bychom rádi 
rozšířili, a tak plánujeme zakoupit basketbalový výškově nastavitelný koš a chceme vybudovat ukotvení pro 
slackline (balanční popruh), zakoupit sklopné terče a další sportovní výbavu.  Ani dospělí ale nezahálí. 
Pravidelně se scházíme na volejbal, ale chybí nám další spoluhráči, nejsme profíci, hrajeme pro radost, a tak 
každý i začátečník je vítán. Hrajeme v pondělí od 18 h v tělocvičně, až to počasí dovolí, tak budeme 
pokračovat na venkovním hřišti. Každý, kdo si chce zasportovat, je v areálu hřiště TJ vítán. 

Denisa Růžičková 

 

30. prosince 2022 se uskutečnil již 8. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise v místní tělocvičně. 

Zúčastnilo se 30 sportovců, a to 22 v mužské kategorii a 8 v ženské. Mezi muži byl již potřetí v řadě 

nejúspěšnější Milan Dušek, druhé místo obsadil Jakub Kněžour a třetí místo patřilo Pavlu Žďárkovi mladšímu. 

Ženská kategorie byla velice vyrovnaná a po velmi napínavých kláních nakonec zvítězila Anna Pálková, druhé 

místo obsadila po skvělém výkonu Eliška Hanušová a třetí místo vybojovala Dagmar Beková. Děkuji OÚ Pohoří 

a TJ Pohoří za podporu. Samozřejmě děkuji všem zúčastněným a budeme se těšit na příští ročník turnaje.  

Pavel Žďárek ml.  
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 ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLKY 

Měsíc leden jsme přivítali povídáním o tom, jak jsme prožili Vánoce, dále jsme si povídali o zimním oblečení, 
charakteristických znacích zimy a zimních sportech. Po roce jsme s dětmi opět vyrazili do Sedloňova 
na Medvědovu lyžařskou akademii. Od pondělí do pátku jsme jezdili společně s MŠ České Meziříčí, 
MŠ Rohenice a MŠ Biřička HK autobusem na hory. Dětem se věnovali instruktoři lyžování a podle schopností 
dětí si je rozdělili do skupin. Některé děti stály na lyžích úplně poprvé, ale u všech dětí byl na konci kurzu 
vidět velký pokrok. Závěr kurzu děti zakončily lyžařskými závody, za které dostaly zasloužené odměny. I přes 
nepříznivé deštivé počasí je přijeli podpořit rodiče a sourozenci.  

 

Během jednoho víkendu došlo k vybudování akustického podhledu v herně, díky němuž se sníží hluk v dané 
místnosti a tím je chráněno zdraví, jak dětí, tak i zaměstnanců MŠ. Tímto bychom rády poděkovali panu 
V. Divokému ml. za realizaci, dále panu R. Fléglovi za následnou instalaci světel, který byl ochotný zapojit 
osvětlení neplánovaně během víkendu. V neposlední řadě děkujeme i Obci Pohoří za financování tohoto 
projektu. 

V únoru jsme si povídali o povoláních a navštívili nás strážnici Městské policie Dobruška s povídáním 
a praktickými ukázkami pro děti.  S dětmi jsme se byli podívat i v místní hasičské zbrojnici, kde si členové SDH 
pro děti připravili zajímavé povídání s ukázkami vnitřních prostor a vybavení, nechyběly ani úkoly, ukázka 
hasičského vozidla a odměny. Děkujeme manželům Vošlajerovým a Janu Šolcovi ml. za příjemně strávené 
dopoledne. Opět nás navštívilo Divadlo Jójo s pohádkou O nezbedných kůzlátkách, při které se děti nasmály, 
ale zároveň získaly i ponaučení.  
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Jako každý rok jsme si společně užily „Barevný 
týden“, kdy měl každý den jinou barvu. Čekal 
na nás barevný, červený, modrý, zelený a žlutý 
den. Děti chodily oblečené v dané barvě, 
nosily barevné předměty, poslouchaly 
barevné pohádky a moc je to bavilo. Konec 
února patřil jako vždy tradičnímu karnevalu. 
Karnevalové dopoledne bylo plné smíchu, 
radosti a tanečků. Děkujeme maminkám 
za krásné masky, které svým dětem připravily.  

Nyní se už ale všichni moc těšíme na jaro 
a na další akce, které nás ve školce čekají. 

Za kolektiv MŠ ředitelka Marcela Michlová 

 

 PŘEDJAŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

V lednu jsme se u nás ve škole zaměřili na základní i rozšiřující výcvik pohybu na bruslích. V rámci výuky 
tělesné výchovy jsme uskutečnili tři výjezdy na zimní stadion do Opočna. Teorie bruslení i praktického 
nácviku se ujal trenér Školičky bruslení, který své práci opravdu rozumí a ve třech lekcích dokázal rozvinout 
schopnosti všech žáků: těch, kteří na ledu stáli teprve několikrát, ale i těch, kteří jsou na bruslích jako doma. 
Děti nacvičovaly pády i vstávaní na ledu, v závodivých činnostech v zápalu hry ztrácely obavy z pohybu na 
ledu, reagovaly rychleji a přirozeně. A zahrály si i společné hry, při kterých využily celou plochu zimního 
stadionu. Tělocviky na bruslích si žáci opravdu užili.  
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V závěru měsíce ledna nás po několika letech navštívil 

Tonda Obal. Jedná se o bezplatný program o třídění 

a recyklaci odpadu společnosti EKO-KOM, který si 

klade za cíl podpořit vědomí žáků o odpovědnosti za 

životní prostředí a propagovat tříděný sběr odpadu.  

Lektor během hodiny seznámil děti s pravidly 

správného třídění a s možnostmi následného využití 

odpadu.  

Následovala hra na téma třídění a v závěru besedy 

dostaly všechny děti drobné odměny. Beseda byla 

vhodným doplněním environmentální výchovy, která 

patří do našeho ŠVP.  

Na přelomu února a března nás čekaly jarní prázdniny, které jsme si užili.   

Přejeme všem čtenářům krásné jaro.           Eva Bělohlávková 
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 VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V ČASTOLOVICÍCH 

Ve dnech 31. března - 2. dubna 2023 
pořádá ZO ČZS Častolovice 
ve spolupráci s ÚS ČZS Rychnov nad 
Kněžnou a za podpory městyse 
Častolovice tradiční zahrádkářskou 
jarní výstavu v Častolovicích pod 
názvem "Velikonoce – svátky jara". 
Bude otevřena každý den od 09:00 
do 17:00 hod., v neděli do 16:00 hod. 

Tato výstava již dnes má svoji 
novodobou historii a všem 
návštěvníkům přibližuje velikonoční 
tradice a staročeská řemesla. Výstava 
se uskuteční v celém výstavním areálu, 
tj. v sokolovně v 1. patře a přízemí, 
zahrádkářské budově a na celé sokolské 
zahradě. Vystaveny budou jak kraslice různě malované a zdobené, tak i všechny věci připomínající 
velikonoční krásu. Každý návštěvník bude moci zhlédnout praktické ukázky zdobení vajíček malováním, 
tepáním, oplétáním a dalšími technikami.  

V letošním roce bude velmi zajímavý soubor staročeských řemesel. Výroba dřevěných hraček, vyřezávání 
loutek, pletení košíků a pomlázek, malování perníků, paličkování a háčkování, ukázky práce na hrnčířském 
kruhu, keramika v různém provedení a různých velikostech, figurky a předměty ze šustí, pudingu, syslu, 
rákosu, krouceného papíru a mnoho dalšího bude každý na této výstavě vidět. Překrásné kroje z Podorlicka 
v aranžmá jarní rozkvetlé zahrady bude příjemným překvapením. Největší křesťanský svátek v roce bude 
zastoupen nejen charakteristickými výjevy, ale i názorninami a živými symboly, zajíci a beránky. 

Všechny tyto expozice budou skloubeny se zeleným trávníkem, jarními květinami a tekoucí vodou. V letošním 
roce se každý návštěvník seznámí s velikým množstvím květin – tulipánů, narcisů a ostatních cibulovin, včetně 
květin z dovozu z Holandska, které budou naaranžovány v celém areálu výstaviště. Velmi zajímavá bude 
i soutěž o nejlepší kolekci 3 ks velikonočních kraslic, do které se může každý dva dny před zahájením výstavy 
přihlásit. Soutěž bude vyhodnocena 2.4. v 15.00 hod. Odevzdávání kraslic lze provést přímo na výstavišti 
v Častolovicích nejdéle do 30. 3 2023 do 12.00 hod.  

Pro všechny návštěvníky bude připraven rozšířený prodej všeho, co je spojeno s příchodem jara. Protože je 
to výstava zahrádkářů, nebude chybět ani zahrádkářská poradna a prodej květin, cibulovin, okrasných 
stromků, zeleninové sadby, koření a různých pochutin. K dobré náladě jistě přispěje nejen generální úprava 
Sokolské zahrady, ale i doprovodný hudební a odborný program včetně bohatého občerstvení. 

Parkovné bude zdarma. Na výstavu do Častolovic Vás zvou pořadatelé – zahrádkáři.  

Bližší informace na telefonu 721 311 719. 

Josef Helmich 
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 POLÁK VELKÝ – PTÁK ROKU  

Česká společnost ornitologická (ČSO) vyhlašuje ptákem roku 2023 poláka velkého. Na pomyslném trůnu 
vystřídá zvonka zeleného. Udělením titulu polákovi velkému chtějí ornitologové upozornit na neutěšený 
stav naší rybniční krajiny a na to, že polák v  České republice stále patří mezi lovné druhy, a to i přesto, že 
je celosvětově ohrožený. Nicméně dobrou zprávou je celounijní zákaz olověných broků na mokřadech, 
který vešel v platnost 15. února. Na otravu olovem v Evropě každoročně hynulo milion ptáků. To se má 
nyní změnit. 

Polák velký (Aythya ferina) je středně velká potápivá kachna. Pro kačery jsou typické zrzavá hlava a krk, jež 
kontrastují se světlými zády, a nápadné, červenohnědé oko. Kachna je zbarvená nenápadně, aby během 
inkubace neupozornila na hnízdo. V jejím šatu převládají různé odstíny hnědé a stejnou barvu má i oko. 

Samice snáší šest až osm vajec a po snesení posledního vejce začíná jejich inkubace, která trvá 22–25 dnů. 
Zasednutí až na dokončenou snůšku zajistí, že se všichni potomci vylíhnou ve stejný čas. To je velmi důležité, 
protože čerstvě vylíhlá mláďata se na hnízdě zdržují jen krátce – pár hodin, které stačí k tomu, aby oschla – 
a pak už následují matku mimo hnízdo. 

Doba vodění mláďat je nebezpečnou fází pro mláďata i pro samici. Její role je velmi důležitá. Vše začíná už 
na hnízdě, kde si mláďata impregnují peří třením o matčino tělo. V tomto směru budou na matku spoléhat 
přibližně dalších deset dnů. Samice zajišťuje, aby mláďata neprochladla, chrání je před deštěm, vybírá místo, 
kam se s nimi přesune, aby měla stále dostatek potravy, a pomáhá jim při střetech o potravu s cizími mláďaty 
i dospělými kachnami. A při tom musí být neustále na stráži. Objeví-li se nebezpečí, matka před ním mláďata 
varuje, případně se snaží predátora odlákat. To vše musí zajistit v době, kdy má za sebou náročnou inkubaci 
a potřebuje čas, aby doplnila tělesné zásoby. 

Potrava poláka velkého je poměrně různorodá a zejména v létě v ní převládá rostlinná složka nad živočišnou. 
Poláci přijímají hlavně různé části vodních rostlin, mezi nimi i pupeny a semena, například lakušníku, rdesna 
stolístku, růžkatce, zblochanu, ale také obilí a kukuřici. Jídelníček doplňují drobní živočichové v podobě 
měkkýšů, korýšů, červů a vodního hmyzu a jeho larev – třeba chrostíků či pakomárů.  

Poláka velkého můžeme pozorovat celoročně na vodních plochách, především rybnících. Ovšem čím dál 
méně. Z naší dříve nejpočetnější kachny se stal ohrožený druh. Za posledních třicet let jsme přišli o třetinu 
české populace poláků. Důvodem je intenzivní rybníkářství s nadměrnou rybí obsádkou, úbytek příbřežní 
vegetace a zarůstání břehů a ostrůvků dřevinami. Polák potřebuje k životu rozmanité mokřady s ostrůvky 
a rákosinami. Takových je ale v Česku už jen minimum. Polák proto hnízdí na rybnících, kde se ale potýká 
s problémy.  

S vyhlášením ptáka roku vydává ČSO zvláštní číslo časopisu Ptačí svět věnované polákovi. Časopis je 
ke stažení na odkazu: https://bigfiles.birdlife.cz/PS/PS_2023_01.pdf 

Ještě na začátku 20. století byl polák velký u nás vzácný. Postupně se ale jeho stavy začaly 
zvyšovat. V polovině 20. století polákovi vyhovoval tehdejší systém rybníkářství. Rybníky představovaly 
ostrovy života v kulturní zemědělské krajině. Intenzita hnojení byla minimální a velikost rybích obsádek 
zdaleka nedosahovala současných hodnot. Byly zde rozsáhlé, členité a druhově bohaté pobřežní porosty, 
ideální místo pro hnízdění i hledání potravy. Poláci byli u nás v 70. letech 20. století dokonce nejpočetnější 
kachnou. Jenže na konci 70. let se naplno rozběhla intenzifikace hospodaření na rybnících, tedy zvýšené 
hnojení, splachy ze scelených polí a zvyšování obsádek s naprostou převahou jediného druhu – kapra 
obecného. Nastal zásadní zlom pro rybniční krajinu a její obyvatele.  Rybníkáři zvětšovali rozlohu rybníků 
masivním vyhrnováním bahna na břehy. Bagry při tom zcela zničily pobřežní porosty. Vzniklé valy obsadily 
náletové dřeviny, čímž došlo k oddělení rybníků od okolní krajiny. Poláci velcí a další druhy vodních ptáků tak 
rázem přišli o místo, kde by mohli bezpečně hnízdit.  

https://bigfiles.birdlife.cz/PS/PS_2023_01.pdf
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Po roce 2000 se pokles počtu poláků výrazně zrychlil. Rybník přeplněný kapry neposkytuje vhodné prostředí 
kachnám. Kapr jako dokonalý všežravec dokáže v rybníku zlikvidovat téměř veškeré bezobratlé živočichy 
a jejich larvy žijící na dně i ve vodním sloupci. Problém není v tom, že by hlady trpěli dospělí ptáci, ale mláďata. 
Jsou životně závislá na živočišné potravě, které je tak málo, že zpravidla nestačí kachňata nasytit. Samice pak 
musí převést rodinku na jiný, úživnější rybník, někdy na vzdálenost mnoha kilometrů. Čím je pochod delší 
a vede-li přes suchá stanoviště či lidská sídla, roste riziko, že mládě uloví predátor, ztratí se, případně že je 
zastaví plot nebo napadne pes či kočka. Čím dál častěji se stává, že vhodný rybník není v dosahu možností 
mláďat, která pak nezřídka na neúživných lokalitách postupně hynou, až zůstane jen samotná samice. 

Změny v rybničním hospodaření, ztráty hnízdního prostředí, izolace rybníků lesem od okolní krajiny, zánik 
pozvolných přechodů do luk a polí, intenzifikace zemědělství, zastaralý zákon o myslivosti a používání 
jedovatých olověných broků, to vše se promítá do života vodních ptáků na našich rybnících. Výsledkem 
je stálé snižování velikosti hnízdní populace většiny druhů kachen včetně poláka velkého, lysky černé nebo 
třeba vymizení většiny kolonií racka chechtavého. 

Letošní kampaní chce ČSO upozornit na špatný stav rybniční krajiny a na problémy, kterým její obyvatelé 
čelí. Zároveň chce dosáhnout vyřazení poláků ze seznamů lovné zvěře a také informovat o zákazu 
olověných broků a pomoci jej uvést do praxe. 

Pozorujte a poznávejte vodní ptáky! 
ČSO vyzývá veřejnost, aby si všímala vodních ptáků ve svém okolí, a pomohla tak s ochranou těchto 
ubývajících opeřenců. Choďte pravidelně k vodě a pozorujte a poznávejte vodní ptáky. Právě v tomto období 
lze sledovat námluvy a tok vodních druhů ptáků, a proto je lze pozorovat nejlépe z celého roku. Informace 
o pozorování ptáků je možné po celý rok vkládat do Faunistické databáze ČSO Avif. Díky informacím od 
veřejnosti tak zjistí, kde tito ptáci žijí a případně, jak se jim daří vyvádět mláďata.   

Zdroj: www.birdlife.cz/ptak-roku/ 

 

 

https://birds.cz/avif/


0 15 

 

 



0 16 

 KULTURNÍ KALENDÁŘ 

Uvedené termíny a akce jsou orientační, mohou se změnit. 

datum název akce místo pořadatelé 

25.3. Divadlo: Jak je důležité míti Filipa 
(F. A. Šubert Dobruška) (19:00) 

pohostinství Obec Pohoří 

14.4. Divadlo: Hrobka s vyhlídkou 
(OCHOS Smiřice) (19:00) 

pohostinství Obec Pohoří 

15.4. Otevírání silnic Statek u Oubrechtů Pohoř Geng 

22.4. Turistický výlet: Hadařská pětadvacítka 12-35 km KČT Pohoří 

30.4. Pálení čarodějnic PKS spolky, Obec Pohoří 

1.5. Stavění májky Statek u Oubrechtů Marcela Petrová 

12.5. Strašidelný rej hřiště TJ Pohoří 

19.-21.5. Turistický výlet: Uhelné safari – Mostecko  Hoška Tour, KČT Pohoří 

3.6. Pohádková náves (start 14:30-16:00) 
Koncert pro děti Myš & Maš (17:00-19:00) 

náves, PKS spolky, MŠ, ZŠ, Obec Pohoří 

10.6. Turistický autobusový zájezd do Polska: 
Arboretum Wojslawice – Kamieniec Zblowicki 
(zámek) – Zloty Stok (zlaté doly) 

 KČT Pohoří, Obec Pohoří 

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

24.6. BRILLANT BAND / Pohořské hudební večery 
(20:00) 

PKS Obec Pohoří 

Obec Pohoří se chystá pořádat akce zaměřené zejména na seniory. Pokud máte nějaký návrh, jakou akci 

bychom mohli uspořádat, pošlete svoje nápady na e-mailovou adresu: kultura@obecpohori.cz.  

Kulturní komise se ráda nechá inspirovat. Děkujeme.  

 

 

 

Obecní úřad Pohoří  

 

+420 494 623 346 

urad@obecpohori.cz  

www.obecpohori.cz  

Facebook stránka:  
www.facebook.com/pohori 
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