LISTY OBCE POHOŘÍ
Občasník o životě a dění v obci

č. 1 / 2013

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám ještě jednou popřál do letošního roku pevné
zdraví a hodně štěstí do Vašich rodin. Minulý rok jste jistě
zaregistrovali změnu na našem Obecním úřadě. Za paní Kubíčkovou,
která nám odešla na mateřskou dovolenou, nastoupila paní Betková
a po odchodu paní Jebavé zastává funkci hlavní účetní paní
Hanušová. Věřím tomu, že si na nové pracovnice rychle zvyknete, a
že Vám jejich práce bude usnadňovat vyřizování Vašich žádostí.
V loňském roce vedení obce připravovalo zejména podklady pro
výstavbu hasičské zbrojnice. Další větší akcí byla výměna oken na
budově školy a oprava její fasády včetně jejího nátěru. Na tuto akci
byla použita dotace z MAS Pohoda Venkova a po korekci finančního
vypořádání jsme na účet obce obdrželi dotaci ve výši 341.000,- Kč.
Akce se zdařila a nová okna nám určitě přinesou další úspory při
vytápění budovy naší školy.

Příjemné a
klidné
prožití
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období
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Obecní úřad
Pohoří

Chtěl bych tímto poděkovat všem členům rady a ostatním
zastupitelům, kteří se aktivně podíleli na přípravě a realizaci těchto
stavebních úprav budovy v majetku obce. Věřím tomu, že barevné
provedení nátěru fasády se Vám líbí, a že nám rozveselilo pomyslný
střed naší obce.
V závěru loňského roku byla na Obecní úřad podána petice na
podporu výstavby dětského hřiště, kterou předložila paní Denisa
Růžičková a pan Martin Kubíček. Vedení obce se nezávisle na této
petici v minulosti již několikrát pokoušelo získat finanční prostředky
na nákup hracích prvků, které by byly umístěny na veřejně
přístupném místě. Tyto prvky, které musí mít platné certifikace,
nejsou nejlevnější a vybavení středně velkého hracího prostoru
zatíží obecní rozpočet částkou zhruba 500.000,- Kč. O dotaci jsme
žádali přes MMR, SDO RN, Nadaci ČEZ a Mas Pohoda Venkova,
bohužel, zatím jsme v žádostech nebyli úspěšní. Vedení obce má i
nadále v plánu realizaci podobného typu hřiště v naší obci, na
druhou stranu bychom chtěli využít formu dotačního financování,
aby celá částka nešla pouze z obecního rozpočtu – obzvláště pokud
začínáme realizovat větší investiční akci v podobě přestavby
hasičské zbrojnice.
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Určitě jste si všimli, že v poslední době začínají být opět v obci aktivní spolky. Bohužel, na schůzi
tělovýchovné jednoty jsem byl několikrát zaskočen nepravdivými informacemi o finanční podpoře
spolků. Z těchto důvodů bych Vám chtěl celou situaci zpřehlednit a předkládám Vám realizované
neinvestiční dotace, které obec za loňský rok poskytla.
Jedná se o tyto spolky:


Zahrádkáři:

7.500,- Kč



Včelaři:

3.500,- Kč



Rybáři:

3.000,- Kč



Hasiči:

18.000,- Kč



Ski klub:

10.000,- Kč



Klub českých turistů:

10.000,- Kč



TJ Pohoří – sekání trávy:

cca 21.000,- Kč

Na tomto místě bych rád poznamenal, že si vážíme jakékoliv spolkové činnosti v obci, na druhou
stranu veškeré dotované činnosti jednotlivých spolků musí mít reálné základy a prokazatelnou
potřebnost. V tuto chvíli obec připravuje i novou strategii pro financování spolků, která by měla
přinést ještě větší transparentnost a zároveň přenést velkou část zodpovědnosti za dokladování
skutečných nákladů právě na jednotlivé spolky.
V nejbližší době začne demolice budovy hasičské zbrojnice a následná výstavba nového objektu.
Z tohoto důvodu bych se Vám chtěl předem omluvit za snížený komfort v blízkosti této stavby.
Věřím, že všichni nastalou situaci pochopíte a společně se budeme těšit na nový reprezentativní
objekt v centru naší obce.
Na závěr Vám přeji krásné prosluněné léto a dovoluji si Vás tímto pozvat na akce pořádané
v Přírodním kulturním středisku.
Zdeněk Krafka, starosta obce

Volba prezidenta republiky
Výsledky ve volebním okrsku č.1 obec Pohoří.
Volby: II. kolo konané ve dnech:



pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
sobota 26. ledna 2013 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

V seznamu voličů zapsáno: 530 osob, celkový počet voličů: 530 osob.
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 343
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Počet neplatných hlasů:
Počet platných hlasů:

3
340

Účast voličů: 64,72%
Kandidáti:
Pořadí Číslo kandidáta Jméno a příjmení

Počet hlasů

1.

6

Miloš Zeman

2.

9

Karel Schwarzenberg 153

187

V naší mateřské škole
Stále je o předškolní vzdělávání v naší MŠ větší zájem, než můžeme uspokojit. V letošním školním
roce máme opět zapsáno 28 dětí. Z tohoto počtu je 9 dětí nejstarších (rok před vstupem do ZŠ) a 3
děti mladší tří let.
V průběhu prvního pololetí se již nové děti adaptovaly na prostředí MŠ. I ti nejmenší se dokáží na
určitou dobu odloučit od rodičů. Společně se hravou formou učíme poznávat svět, spolupracovat a
pomáhat si. Prožili jsme spolu pohádkové vánoce a veselé oslavy „Masopustu“. Užívali si sněhové
nadílky a zimních radovánek a zároveň se už těšili na jaro. Jakmile však roztál sníh, objevily se na
chodnících nepěkné hromádky. Naše vycházky se omezily na pozorné zkoumání chodníků, abychom
si do těchto hromádek nešlápli. Apelujeme proto na majitele psů, aby si po svých miláčcích výkaly
uklízeli, případně zajistili, aby volně nepobíhali po obci.
Postupně se nám daří modernizovat jak školní zahradu, tak i interiér. Máme dvě nové pružinové
houpačky, ve spolupráci s obcí Pohoří byla vybudována dopadová plocha pod závěsnými houpačkami.
V pískovišti byl vyměněn písek. Tímto chci poděkovat panu Rouskovi, který zajistil bezplatný dovoz
písku. Ve vestibulu a šatně jsme rozjasnili dveře novým barevným nátěrem.
Prostory v herně a třídě by si zasloužily oživit novým – moderním nábytkem, což konstatovaly i
pracovnice České školní inspekce, které u nás provedly kontrolu 23. a 24. října 2012. Výsledkem
jejich závěrečné zprávy bylo konstatování, že si škola od poslední inspekce v roce 2008 i nadále
udržuje velmi dobrou úroveň v kvalitě předškolního vzdělávání.
Děkujeme všem maminkám, které se podílely na pečení, zdobení a prodeji perníčků před vánocemi.
Výdělek byl využit na zaplacení výletu pro děti. Zúčastnili jsme se netradiční prohlídky zámku
v Potštejně a dobrodružné stezky parkem s hledáním pokladu.
Žďárková Eliška, ředitelka MŠ

Aktuálně ze základní školy
Náš letošní školní rok se dostal do své druhé poloviny. V měsíci lednu jsme připravili pro děti, které
navštěvují nepovinný předmět Pohybové hry, výjezd na krytý zimní stadion do Opočna; zúčastnili se i
členové turistického kroužku naší školy.
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24. ledna jsme besedovali se skutečným polárníkem panem Miroslavem Jakešem, který cestuje do
severních polárních oblastní a umí o tom krásně vyprávět. Děti se dozvěděly, kde vůbec polární
oblasti jsou, co člověk na cestu k severnímu pólu potřebuje a s kým se tam může potkat.
A stejný den, 24. ledna 2013, proběhl zápis žáků do 1. ročníku naší školy pro školní rok 2013/2014,
tedy těch, kteří k nám nastoupí v září letošního roku jako noví prvňáčci. K zápisu se celkem dostavilo
9 žáků se svými rodiči. Hned na začátku je uvítaly tři pohádkové bytosti, které jim vystavily „zápisové
průkazy“ a daly pár jednoduchých úkolů. A potom již budoucí prvňáčci postupně navštívili všechny 3
třídy, kde předvedli své dovednosti a připravenost pro školní docházku přítomným učitelkám.
Nakonec si ještě děti vybraly z dárečků, které pro ně připravili naši starší žáci s paní vychovatelkou.
Letošní zápis se nám vydařil a už teď se těšíme na naše nové budoucí žáky.

31. ledna jsme předali pololetní vysvědčení a po jednodenních pololetních prázdninách jsme začali
připravovat tradiční masopustní vystoupení. Masopust letos připadl na 12. února a opravdu nám
počasím nepřál. Náš masopustní průvod masek zasypal pořádný příval sněhu, než jsme obešli
všechna stavení, kde nás na brance vítala mašle, byly děti unavené a zmrzlé. Ale zase si vykoledovaly
spoustu sladkostí, dostali jsme koblihy, cukroví i slané jednohubky. Vybrali jsme i dost peněz do
společné kasičky, peníze přidáme na výlet na konci školního roku . Společné vystoupení s dětmi z MŠ
bylo pěkným závěrem našeho masopustního dopoledne.

E. Bělohlávková, ředitelka ZŠ
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Tříkrálový koncert
Po Vánocích byl pro občany Pohoří připraven Tříkrálový koncert studentek Konzervatoře Pardubice,
konaný 8. ledna 2013 v kostele sv. Jana Křtitele v Pohoří. Zpívala Helena Kalambová a na varhany jí
doprovázela Marie Minářová. Zazněly zde skladby od skladatelů Fr. X. Briti, A. Scarlatti, W.
A.Mozarta, A. Dvořáka, L. Sluky a dalších.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou – kde můj dar pomáhá
K velkým akcím Charity ČR patří lednová Tříkrálová sbírka. Každý rok se této akce účastní více než 50
tisíc dobrovolníků z mnoha měst a obcí z celé republiky. K nim se počítají i zástupci místních a
městských úřadů, pedagogové, duchovní a mnoho dalších, kteří pomáhají s organizací. Pro
Královéhradecko zajišťuje sbírku Oblastní charita Hradec Králové poskytují tyto služby seniorům,
nemocným lidem bez domova, matkám a otcům s dětmi, lidem v tísni, rodinám s dětmi s postižením.
O sbírce
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádala jako každý rok Charita České republiky. Skupiny
koledníků, dobrovolné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve
spolupráci s farnostmi, školami nebo různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky tedy
závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel.
Tříkrálová sbírka je tak nevětší dobrovolnickou akcí u nás.
Komu sbírka pomohla?
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a
dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.
Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Tedy
65% výtěžku zůstává vždy v regionech, kde se vybíralo.
Výtěžek Tříkrálové sbírky:
V naší obci se vybralo celkem: 14.182,- Kč

Všem dárcům srdečně děkujeme.

Masopustní průvod
V úterý 12.2. 2013 prošel obcí Pohoří Masopustní průvod. Ten, kdo chtěl děti přivítat, pohostit a
přitom si poslechnout veselé písničky a básničky, uvázal na plot barevnou mašli. Děti tak obešly za
veselého dovádění celou vesnici a s výslužkou sladkých odměn došly na parkoviště u základní školy,
tam se k nim připojily děti z mateřské školy. Společně předvedly rodičům a prarodičům pásmo
masopustních písniček, říkadel.
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Děkujeme našim učitelkám z mateřské školy a základní školy, které tuto veselou akci každoročně
organizují.

Lyžování
Obec Pohoří ve spolupráci se SKI KLUBEM
Dobruška připravovala pro své občany
zdarma rodinné lyžařské zájezdy na
sjezdovku v Deštném v Orlických horách.
Pravidelné odjezdy byly v neděli po
dvanácté hodině z parkoviště u školy.
Sluníčko nám většinou přálo sluníčko a
tak na sjezdovce pod Masarykovou
chatou jsme si užívali.
Všichni doufáme, že tyto akce se budou i
nadále opakovat v příštím roce.

Životní jubileum
Životní jubileum 95 let oslavila v naší obci
paní Ludmila Kupková.
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Gratulujeme a přejeme mnoho zdraví do dalších let.

Filtrovaná voda může být horší než voda z kohoutku
Kdo by si nechtěl dopřát to nejlepší, nejzdravější, nejčistší? Zvlášť když se nabízí tolik možností, jako
například v oboru filtrů na domácí úpravu vody z kohoutku. Nemusí se vždy jednat o levnou
záležitost, takže zákazník je přesvědčen, že se postaral o nejvyšší kvalitu vody.
Zařízení na domácí úpravu vody pracují na různých principech, ať již je to mechanická filtrace, sorpce
na aktivní uhlí, výměna iontů na iontoměničích, membránová filtrace apod. Dosahuje se tak různých
výsledků. Univerzální řešení neexistuje, i když výrobci často nabízejí přístroje, které mají odstranit
velmi široké spektrum cizorodých látek. Podstatné však je, které látky chceme skutečně z vody
odstranit, a zda to vybraný přístroj vůbec umožňuje. Mohlo by se nám totiž stát, že bychom za drahé
peníze „čistili“ vodu z kohoutku od látek, které v ní vůbec nejsou (nebo v nepatrné míře, která
ničemu neškodí).
Ti, kdo jsou napojeni na veřejný vodovod, by si měli nejdřív zjistit všechny důležité informace o
kvalitě vody, kterou spotřebovávají.
Kontrole kvality pitné vody je věnována velká pozornost. Příslušná vyhláška Ministerstva vnitra ČR
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu i četnost a rozsah kontrol pitné vody. Pokud
chce zákazník dosáhnout ještě vyšší kvality vody pomocí nějakého filtru či jiného způsobu úpravy
vody, měl by si nejdřív ověřit, zda výsledek bude lepší, než když bude spotřebovávat vodu z
distribuční sítě bez jakýchkoliv úprav. Mohlo by se mu stát, že kvalita vody z kohoutku.
Jak je to možné? Všechna zařízení na úpravu vody je nutné pravidelně udržovat a bezchybně
dodržovat pokyny výrobce. Pokud to budeme zanedbávat, může se stát, že do vody naopak různé
mikroorganismy a nežádoucí látky dodáme. Na druhé straně nám některá zařízení odstraní z vody i ty
prvky,které jsou zdraví prospěšné, jako je např. vápník či hořčík. Účinnost žádného zařízení také není
stejná po celou dobu životnosti přístroje.
Filtrační jednotky pracují vlhku, teple, vstřebávají různé cizorodé látky. Proto mohou sloužit jako
živná půda pro růst ve vodě obsažených mikroorganismů a způsobit bakteriologickou kontaminaci
filtrované vody. Lze tomu samozřejmě předcházet, například impregnací filtrační náplně stříbrem, ale
potom zase může dojít k uvolňování stříbra do filtrátu. Nelze samozřejmě paušálně říci, že domácí
úprava vody je zbytečná. Vždy však záleží na tom, jaká je kvalita vstupní vody,a také třeba porovnat ji
s tím, jak se změní po úpravě. Koupě přístroje na základě reklamní nabídky je sice opravdu
jednoduchá, ale může jít také o vyhozené peníze. Pokud vám kvalitu vody zhoršuje vnitřní vodovod v
objektu, zamyslete se spíše nad jeho výměnou místo investování do drahého filtru.

Obnovení sportovní činnosti v naší obci
Již v loňském roce jsme začali cvičení s dětmi v naší obecní tělocvičně. Překvapilo nás, jaký je zájem.
Do tělocvičny jsme chodili každý pátek od 17.30 do 19.00 hod. Společně jsme hráli různé hry a
využívali veškeré nářadí, které se v tělocvičně nachází. Chtěli jsme, aby si děti vyzkoušely všechny
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sportovní aktivity, zlepšily si svoji kondici, ale i se naučily soudržnosti ve sportu, vzájemně si
pomáhaly a respektovaly se. Každý týden bylo vidět, jaké udělaly pokroky. Když začaly chodit cvičit,
tak měly některé problém přeskočit kozu, nyní to zvládají. Těší nás, že v dnešní době dají přednost
tělocvičně před televizí a počítačem. Jsme rádi, že nás v tomto vedení obce podporuje a vychází nám
vstříc. Tělocvičnu od listopadu do dubna navštívilo celkem 41 různých dětí. Z toho 18 dětí chodilo
pravidelně. Na závěrečném 21. cvičení jsme uspořádali několik soutěží, překážkovou dráhu a
oblíbenou štafetu. Všech 25 dětí si odneslo sladkou odměnu, symbolickou čokoládovou medaili a
diplom pro aktivního mladého sportovce.
Chtěli bychom se s Vámi podělit o radost ze získání dotace na klubovnu na hřišti z evropských fondů
z MAS POHODA venkova ve výši 193 104,- Kč (90% z celkové částky projektu), která bude použita na
výměnu oken a dveří, nové vytápění, nákup 2 cvičících strojů do posilovny a nových stolů a židlí.
Žádost o dotaci vypracovali členové TJ Pohoří ve svém volném čase bez nároku na honorář, s dobrým
pocitem, že přispějí k dalším možnostem využití klubovny na hřišti, především pro naše děti.
Pod vedením nového předsedy byla TJ v loňském roce velmi aktivní. O čarodějnicích jsme se podíleli
na pořádání soutěží pro děti v přírodním areálu společně se spolkem Přátel Pohoří. Další velkou akcí
v naší obci je tradiční Pohádková náves, která se koná každý rok, kde se zapojují všechny spolky naší
obce a zaměstnanci MŠ a ZŠ. Dne 2. června 2012 se konala na hřišti Krajská soutěž hasičského sportu,
kde jsme pomáhali našim hasičům zajistit organizaci. Byli jsme rádi, že všichni byli spokojeni. O
posvícení jsme již po několikáté pořádali tenisový turnaj, po kterém následovaly soutěže pro děti a
dospělé. Akce se vydařila, počasí nám přálo. V létě jsme se scházeli dvakrát týdně na našem hřišti,
kde jsme hráli volejbal, nohejbal, tenis a pro děti jsme organizovali různé hry a soutěže. Společně
jezdíme na turistické výlety, na kola i na vodu. Potěšilo nás, že mezi nás zavítali občané naší vesničky,
kteří nejsou členy TJ Pohoří a budeme rádi, když budu chodit i nadále.
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Na hřišti jsme dělali i nezbytné brigády. Uklízeli jsme chodník podél silnice, pleli dětské hřiště,
volejbalové hřiště i tenisový kurt. Na malé dětské hřiště jsme zakoupili novou skluzavku a natřeli
houpačky. V klubovně jsme opravili osvětlení a vyměnili podlahu.
Rádi bychom také lépe vybavili dětské hřiště, které je přístupné pro veřejnost a je jediné v naší obci.
Zatím bohužel nemáme dostatek financí, proto jsme vypracovali projekt a podali žádost o další
dotaci. Uvítali bychom, kdyby se objevil nějaký sponzor, který by nám pomohl zvelebit naše hřiště.
I v letošním roce chystáme mnoho aktivit pro děti i dospělé a rádi se budeme podílet na společných
akcích s obcí, hasiči i dalšími spolky.
Sportu Zdar!

členové TJ Pohoří

Dotace činnosti TJ Pohoří ze strany obce
TJ Pohoří v roce 2012 neobdržela neinvestiční dotaci na činnost z důvodu nevyjasněných majetkových
vztahů s Obcí Pohoří ohledně pořízení kabin na hřišti TJ. Celoročně však Obec Pohoří zajišťovala
sekání trávy na hřišti TJ v nákladech cca 21.000 Kč.

Akce, které proběhly v naší obci v období od března do konce června
V březnu tohoto roku se mohli občané Pohoří zúčastnit besedy
o Austrálii s rodinou Márových. Cestovatelé, kteří cestují po
celém světě vám nabídli zajímavé ukázky projekce. Prožili jste
společně s nimi příběh plný dobrodružství, napětí a radosti.
V dubnu Obec Pohoří pořádala divadlo Charleyova teta .Tuto
veselou komedii přijeli zahrát herci z divadelního souboru
Jirásek z Týniště nad Orlicí.
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Obec Pohoří, Klub přátel Pohoří, a Pohostinství pan Černý se podíleli na sletu Čarodějnic, který
proběhl v Přírodním kulturním středisku Pohoří v poslední dubnový podvečer. O tuto akci byl velký
zájem z řad mládeže.

První květnovou sobotu 4.5. se konal Pohořský střevíček, který pořádala Základní škola v Pohoří
společně s obcí. V tělocvičně se sešlo mnoho tanečních souborů z okolních obcí a měst. Této akce se
zúčastnily také děti z Pilawy Górny. V Přírodním kulturním středisku byl pro účastníky připraven
bohatý program. Tato akce proběhla v rámci projektu „Podpora rozvoje česko-polských sportovních,
kulturních a vzdělávacích aktivit“ registrovaném pod č. CZ.3.22/3.3.02/11.02820.
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V sobotu 18.května Obec Pohoří společně s SDH pořádali soutěž v rámci projektu „Podpora rozvoje
česko-polských sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit“ registrovaném pod č.
CZ.3.22/3.3.02/11.02820. Z polského města Pilawa Górna přijela dvě družstva.
Pořadí umístění družstev: ŽENY:
MUŽI:

1. SDH Pohoří – ženy
1. SDH Pohoří – muži
2. SDH Dobruška
3. Pilawa Górna I
4. Pilawa Górna II
5. SDH Domašín

Drobný kulturní program následoval od 14.00 hodin na PKS v Pohoří. Po předání medailí a pohárů
starostou Obce Pohoří začala volná zábava.
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1. místo – SDH Pohoří - muži

1. místo – SDH Pohoří - ženy
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Od 24. do 26.5. proběhla v Pohoří velká akce pod názvem Plamínek – soustředění nastupující mladé
generace hasičů z celého okresu. Pořadatelé SDH měli co dělat, aby všechny účastníky mohli ubytovat
ve stanových městečkách, která vyrostla v PKS a okolo Obecního úřadu Pohoří.

Akce Pohádková náves, která se konala v sobotu 1. 6., pořádala mateřská a základní škola, Obec
Pohoří a spolky Obce Pohoří. I když počasí dětem moc nepřálo, přesto účast dětí byla vysoká a
všechny si odnesly sladké odměny.
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Za dechovkou do Pohoří – to byla pozvánka na neděli 9.6., kde Obec Pohoří a její starosta ve
spolupráci s pohořským rodákem Miloňem Čepelkou z pražského Divadla Járy Cimrmana společně
přivítali kapelu Valanka .Na křest nového CD byli pozváni zpěvák Milan Černohouz a kaskadér, patron
opuštěných zvířat Zdeněk Srstka. Další pozvánka na dechovku bude na neděli 25.8.2013, kdy u nás
vystoupí kapela Veselka.
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Akce v Obci Pohoří – termíny a pořadatelé
8.1.

Tříkrálový koncert

Obec Pohoří

16.3.

Beseda o Austrálii-rodina Márova

Obec Pohoří

6.4.

Týniště nad Orlicí - divadlo

Obec Pohoří

30.4.

Čarodějnice

KPP,Obec Pohoří,p.Černý

4.5.

Pohořský střevíček

ZŠ, Obec Pohoří

18.5.

SDH Pohoří + PLR - soutěže

Obec a SDH Pohoří

24.-26.5.

Plamínek – hasiči soustředění

SDH Pohoří

1.6.

Pohádková náves

MŠ,ZŠ,obec,spolky

9.6.

Kapela Valanka

Obec Pohoří

29.6.

Divadlo-DS Šubert

Obec Pohoří

30.6.

Pouť v Pohoří

Obec Pohoří
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5. – 6.7.

PohoFest-sraz přátel vozů Škoda

Obec Pohoří,p.Václavovič

13.7.

Zábava

p. Černý

19.-20.7.

Zábava

p. Černý

26.7.

Moto sraz

p. Sytera

10.8.

Zábava

SDH Pohoří

24.8.

Setkání hasičů - okresu

SDH Pohoří

25.8.

Kapela Veselka

Obec Pohoří

31.8.

Festival

p. Černý

6.9. – 9.9.

Posvícení v Pohoří

Obec Pohoří

14.9.

Závěrečná

p. Černý

5.10.

Koláčkobraní

Obec Pohoří

9.11.

Divadlo-Týniště (Koule)

Obec Pohoří

Listy obce Pohoří vydává Obecní úřad Pohoří, Pohoří 186, 518 01 Dobruška,
tel.: 494 623 346, e-mail: urad@obecpohori.cz.
Tisk: Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška - Pulice.
Vychází nákladem 250 ks. Veškerá práva vyhrazena.
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