
LLIISSTTYY  OOBBCCEE  PPOOHHOOŘŘÍÍ  
Občasník o životě a dění v obci                č. 3 / 2015 

Vážení občané, 

rok uplynul jako voda a vy můžete zhodnotit, co se v naší obci 

povedlo a co ne? Zřejmě nejvíce diskutovanou věcí v tomto roce 

bylo dokončení stavby nového obecního úřadu a zázemí pro SDH 

naší obce. Přes všechny nesnáze, které stavbu celé dva roky 

provázely, se podařilo v neděli 13. září 2015 ve 13 hodin budovu 

s číslem popisným 117 předat do užívání našim občanům. Musíme 

jen věřit, že symbolická „třináctka“ bude pro tuto stavbu už jen 

číslem pozitivním v každém směru.  

Tuto významnou stavbu v ceně více než 11,5 milionu korun se nám 

podařilo zafinancovat z vlastních zdrojů a z příspěvku ve výši 

1 milionu korun od Královéhradeckého kraje, za což velmi děkuji 

panu hejtmanu Francovi a ostatním členům rady, kteří příspěvek na 

tuto stavbu schválili. Vedení naší obce bude i nadále připravovat 

další záměry směřující ke zlepšení vzhledu a vybavenosti naší obce.  

 

Do vašich poštovních schránek bude v nejbližší době doručen 

dotazník, kde se můžete vyjádřit k záměrům naší obce podle toho, 

jak to sami cítíte. Prosíme i touto cestou, abyste nám tyto 

dotazníky, v co největším počtu vrátili na vyhodnocení, dle kterého 

se budou případné záměry obce pomocí projektů připravovat. 

Přeji Vám hezké prožití konce tohoto roku a těším se na setkání na 

dalších kulturních akcích, které pro Vás na závěr roku připravujeme. 

                                    Zdeněk Krafka, starosta obce 
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  UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY 

Vážení občané,  

blíží se opět zimní období a s tím spojená sněhová nadílka. Obec Pohoří bude 

jako každým rokem zajišťovat zimní údržbu obecních komunikací. S ohledem 

na komplikace, které mohou způsobit dopravní prostředky parkující na našich 

místních komunikacích, bychom rádi upozornili, že ani jedna obecní 

komunikace v naší obci nesplňuje zákonné parametry, umožňující parkování. 

Každý vůz zaparkovaný na komunikacích v obci tak porušuje dopravní 

předpisy a toto porušení zákona může být i okamžitě sankcionováno státní 

policií či Městskou policií Dobruška. 

Rádi bychom Vás v předstihu upozornili, že obzvláště v zimním období bude z důvodů 

zimní údržby vyžadováno dodržování ZÁKAZU PARKOVÁNÍ na všech obecních 

komunikacích v obci. Pokud jste na místních komunikacích dočasně parkovali, zajistěte 

si prosím bez odkladu parkování v rámci vlastního pozemku – například na dvoře, garáži 

či v rámci vlastního chráněného vjezdu. 

 Obec Pohoří 

 

  SOUTĚŽ „VESNICE ROKU“ 

Ve čtvrtek 11. června 2015 navštívila naši obec  

krajská komise soutěže „Vesnice roku 2015“,  

do které se Obec Pohoří přihlásila.  

Obec Pohoří v této soutěži získala cenu  

hejtmana Královéhradeckého kraje  

za vedení kroniky obce.  

Poděkování patří především našemu  

kronikáři Ing. Janu Juráskovi, který  

se o naši kroniku pečlivě stará. 

Cenu převzal starosta Zdeněk Krafka  

na slavnostním předávání cen  

ve Stračově u Hradce Králové  

dne 22. 8. 2015. 

 



Listy obce Pohoří             č. 3 / 2015 

 
3 

  KOLÁČOVÉ KLÁNÍ: 

      V POHOŘÍ CHUTNALO I ZNÁMÝM OSOBNOSTEM 

Na VIII. ročníku Koláčového klání v Pohoří se letos sešly známé osobnosti Tomáš Magnusek, 

herec a režisér, scénáristka Lenka Kmeťová  a spisovatel, autor kuchařek Václav Malovický. 

 

V místním pohostinství dne 10. 10. 2015 se po roce zase sešly výrobky šikovných kuchařek 

a kuchařů v soutěži Pohořské koláčové klání. Ochutnala nejen porota, ale i hosté v sále. Pro 

pobavení od 14.00 hodin hrála oblíbená kapela Klapeto z Náchoda.   

Lidi v sále bavila nejen kapela, ale herec a režisér Tomáš Magnusek a dále Václav Malovický, 

autor regionálních kuchařek, který spolu se starostou Zdeňkem Krafkou byl u začátku zrodu 

soutěže „Koláčové klání“ v Pohoří.  

Celkem porota hodnotila 31 výrobků - 9 výrobků v kategorii KOLÁČE, 13 výrobků v kategorii 

SLADKÉ, 9 výrobků v kategorii SLANÉ. Soutěžilo se v kategoriích KOLÁČE, SLADKÉ a SLANÉ.  

V kategorii „koláče“ první a třetí cenu převzala Jindra Kubcová z Čánky za „Koláč posvícenský 

-  velký“ a „Koláč s ořechovou náplní  - velký“. Druhé místo v této kategorii za „Růžičky 

z listového těsta“ obsadila Alena Přibylová z Pohoří.   

V kategorii „sladké pečení“ se na prvním a druhém místě umístila paní Milena Nejmanová 

z Českého Meziříčí s „Rakvičkami se šlehačkou“ a s „Minidortíčky Pavlova s malinami“. Třetí 

místo obsadila Bára Nejmanová z Pohoří s „Řezy Rafaelo“.   

V kategorii „slané“ se „Čtyřlístkem z listového těsta s brusinkovou paštikou“ zvítězila Jindra 

Kubcová z Čánky, Hana Matyášová z Pohoří byla na druhém místě s „Koláčky s ovčím sýrem 

a bazalkou“ a na třetím místě Václav Mňuk z Pohoří se „Špekovými koláčky“.   
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Zvláštní cena starosty za nejvíce přinesených výrobků do této soutěže byla udělena paní 

Matyášové Haně z Pohoří. Obec Pohoří touto cestou děkuje níže uvedeným sponzorům, díky 

kterým se tato soutěž uskutečnila a pekárnám za prezentaci jejich výrobků. 

 Královéhradecká provozní, a.s. Hradec Králové 

 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 

 Pekárna Lično – BEAS a.s., Lično 

 Oldřich Klobas – výroba a prodej pečiva, Dobruška 

 Marta, spol. s.r.o. – pekárna,  Dobruška 

 TEREOS TTD, a.s. – cukrovar, České Meziříčí 

 VOSPOL, spol. s.r.o., Přepychy 

 ELTON hodinářská, a.s. , Nové Město nad Metují 

 PROGRESTECH – nástroje s.r.o., Pohoří 

 Bohemilk a.s. – Mlékárna Opočno 

 Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 

Z médií – článek v Orlickém týdeníku – odkaz na WWW stránky:         http://kuc.cz/j921a8 

  DECHOVÉ KAPELY POHORANKA A VESELKA 

V Přírodním kulturním areálu v neděli 12. 7. 2015 vystoupila dechová kapela Pohoranka. 

Bohužel tento koncert navštívilo relativně málo příznivců dechové hudby, zejména pak z řad 

Pohořáků, pro které byl koncert hlavně pořádán. Pořadatelem byla Obec Pohoří. 

Obec Pohoří dále pozvala všechny příznivce dechovky na koncert kapely Veselka, který se 

konal 29. 8. 2015 rovněž v PKS. Tato kapela slavila 40. výročí svého založení. Hostem byl pan 

Miloň Čepelka, rodák z Pohoří, který zároveň i provázel celým programem. Zajímavý postřeh: 

na koncerty dechových kapel pravidelně chodí dáma se svým vnukem. Mladý muž (17 let) 

opravdu nezahálel. K tanci vyzval nejen svoji babičku, ale i místní dámy. Nálada byla opravdu 

skvělá. Jen kdyby bylo více takových tanečníků, určitě by v kole tancovalo více párů, ale 

bohužel se k němu nikdo nepřidal, velký potlesk patřil kapele a zároveň i tanečníkům. Více 

takových návštěvníků a můžeme připravit pod pódiem i taneční parket.  

http://kuc.cz/j921a8
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  OTEVŘENÍ NOVÉ BUDOVY ČP. 117 

Velmi významné bylo letošní 13. září pro členy Sboru dobrovolných hasičů v Pohoří 

u Dobrušky. Po dvou letech od započetí výstavby jsme se zde dočkali otevření nové hasičské 

zbrojnice a obecního úřadu. Tato budova je první kulturní zázemí hasičů, které jsme kdy 

obývali, a to byl sbor založen již před 137 lety. V nových prostorách máme k dispozici 

zasedací místnost pro 15-20 lidí, dvě šatny, garáž s dílnou a sociální zařízení včetně 

oddělených sprch pro muže a ženy.  

Neodmyslitelné ceremonii 

předcházel měsíc prací nejen se 

stěhováním materiálu, nábytku 

a písemností z provizorních míst 

do nového sídla. Současně se 

plánoval a zajišťoval program 

pro veřejnost. Na těchto 

přípravách se podíleli nejen 

členové výboru, družstvo žen a 

mužů, ale také další osoby 

z Pohoří a sousedních obcí, bez 

nichž by se vše nepodařilo. Na 

tento slavnostní obřad nám 

přislíbily účast okolní dobrovolné sbory, profesionálové i policie, která ukázku se psem 

bohužel na poslední chvíli zrušila.        

Po všech problémech a jistých opatření se přiblížilo očekávané datum 13. září. Velký den 

zahájil svým proslovem starosta obce pan Zdeněk Krafka, a sice za účasti zástupců hasičů 

z Hradce Králové a široké veřejnosti. Po krátkém úvodu převzal slovo místní farář, který 

vysvětil sošky Svatého Floriana, patrona hasičů. Vysvěcena byla také samotná budova 

obecního úřadu a zbrojnice. Poté následovalo tradiční přestřižení pásky a odhalení všech 

prostor desítkám návštěvníků.  

Do hasičárny jsme umístili nástěnky s diplomy ze soutěží a fotografie z činnosti našeho sboru. 

Na stolech bylo možné nahlédnout do kronik a almanachů či obdivovat poháry ze soutěží 

obou našich sportovních družstev. Pro zájemce o drobnost připomínající tento klíčový den 

byly připraveny hrnečky s vyobrazením nové zbrojnice. Součástí této prohlídky bylo 

promítání filmu z našich akcí, dokumenty z povodní a dalších událostí, při nichž jsme 

pomáhali lidem v naší obci i mimo ní.           

Program ukázek zahájilo družstvo mladých hasičů z Křovic požárním útokem na terče. Ruční 

historické stříkačky v akci předvedli kolegové z okolí stejně jako před mnoha desítkami let, 

kdy byla tato technika vyrobena. Velký obdiv patří strojům z Běstvin, Bohuslavic nad Metují, 
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Přepych a dalším. Parničku v provozu nám ukázali hasiči z Opočna a myslím, že patřila k tomu 

nejlepšímu, co obohatilo sváteční odpoledne. Jako další příklad sportovní činnosti předvedlo 

místní družstvo žen požární útok na terče.  Velmi zajímavý byl zásah v podání profesionálních 

hasičů z Nového Města nad Metují. Jednalo se o vyproštění řidiče z motorového vozidla. 

Přítomní diváci tak mohli sledovat postup záchrany osob při dopravních nehodách včetně 

odstranění dveří a sloupku automobilu.     

Prosluněná neděle se skutečně vydařila a všem přinesla spoustu zážitků s hasičskou 

tematikou za doprovodu živé hudby a příjemného pohoštění.  Závěrem chci poděkovat všem, 

kteří nám pomohli zrealizovat slavnostní zahájení provozu naší nové zbrojnice. 

Text: Miroslav Bašek, úprava: Jolana Tojnarová 

 

  PÁR INFORMACÍ Z TJ POHOŘÍ 

Přes léto jsme měli opravdu krásné počasí, které jsme využili nejen pro sportovní vyžití. Kluci 

hráli nohejbal, muži využili nově vybudované tenisové hřiště pro trénink na náš Tradiční 

tenisový turnaj, který se konal již po několikáté na Pohořské posvícení, u kterého jsme 

opékali prasátko. V turnaji zvítězili Pepa Fiala a Míra Kaňka.  

Také mladší děti se v tomto sportu výrazně zlepšují a velice je tenis baví. Nesmím 

zapomenout ani na nás ženy, také jsme si rády zasportovaly a odreagovaly se na čerstvém 

vzduchu. 

V polovině srpna jsme pořádali Pětiboj 14 párů. Na stupních vítězů se na 1. místě umístili 

Pavel Ždárek s Bárou Nejmanovou, na 2. místě Honza Čuda s Renatou Divokou a 3. místo 

vybojovala Kamila Effenberková  s Adrianem Tolínem. 
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Opékání gyrosu bylo odměnou pro členy za brigádnické hodiny, a že jich nebylo málo.                                                                                                                                                        

Na konci prázdnin byli na hřišti soutěže pro děti s názvem “Vodáci a Rybáři“. Přišlo k nám 

30 dětí s rodiči a podle všeho se akce vydařila. Děkuji tímto za půjčení soutěžních rekvizit 

ze školky paní Elišce Žďárkové.  

Pro zpestření jsme vyrazili na prodloužený víkend do Českého Krumlova na Vltavu a také 

jsme sjížděli Orlici.  Rádi si v pátek za pěkného počasí posedíme a popovídáme u pivka 

a dobrého jídla, trochu zasportujeme.                                                                                                                       

Na sobotu 10. října jsme naplánovali nohejbalový turnaj trojic.  V pozdním odpoledni 

chystáme 4. Pohořské vinobraní s rodinným vinařstvím KOŠUT, je to velmi oblíbená 

podzimní akce. Organizátoři nazdobí vstupní a degustační terásku, děti přinesou vydlabané 

dýně, které při setmění krásně svítí a dodávají skvělou atmosféru. 

Protože se náš spolek věnuje sportu, máme pro děti dobrou zprávu. Od listopadu opět 

začínáme cvičit v tělocvičně. Pro menší děti v 17:00, budeme si házet s míčem, skákat přes 

švihadlo, naučíme se kotoul a jiné sportovní aktivity. Pro starší děti bude od 18:00 oblíbený 

florbal. Těšíme se na vás všechny.                                                                                                      

S přáním hezkého podzimu  

 Michaela Kubíčková 

 

  MATEŘSKÁ ŠKOLA - UŽ JE TU ZASE PODZIM 

Léto je nenávratně pryč a ve strakaté 

zástěře klepe podzim na dveře. U nás 

v Mateřské škole jsme se už všichni 

skamarádili, pouze malému Tomáškovi, ráno 

při loučení s maminkou nebo tatínkem, 

ukápne ještě nějaká ta slzička.  

Máme na tento školní rok zapsáno 25 dětí, 

z toho jsou 3 děti z okolních obcí. V těchto 

slunečných dnech využíváme k pohybové 

aktivitě, k tvořivým hrám a k poznávání 

přírody naši zahradu.  

Chceme touto cestou poděkovat panu 

Stoklasovi a jeho dceři Petře, kteří nám 

darovali „hmyzí domeček“, jenž společně 

zhotovili.   
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Domek je určen pro samotářské druhy včel, vos a dalších druhů tzv. solitérů, kteří netvoří 

tradiční společenství, ale žijí jednotlivě. Útočiště na zimu vyhledávají v těchto domcích např. 

zlatoočko, slunéčko sedmitečné, škvoři….  Výchovně vzdělávací program naší mateřské školy 

je zaměřen na ekologickou výchovu, a proto nám pomůcky tohoto druhu pomáhají 

obohacovat znalosti a zkušenosti dětí z přírodního prostředí. Netrpělivě budeme očekávat 

další a další obyvatele tohoto krásného barevného domku.  

 

Poděkování patří také panu Oubrechtovi, který nám přivezl 25 dýní. Ty nám věnoval jako 

sponzorský dar pan Smetana ze statku ve Svobodných Dvorech. V příštích dnech si každý 

z dětí vyzdobí tu „svou“ dýni. Vystavíme si je v mateřské škole a před Haloweenem si je děti 

odnesou domů.  

V průběhu prázdnin jsme do třídy zakoupili nové 

stolečky a židličky tří velikostí podle věku a vzrůstu 

dětí. Na výtvarné pomůcky máme novou 

pojízdnou dřevěnou skříňku a nové lehátko do 

hracího koutku. Postupně tak pokračujeme 

v modernizaci prostředí Mateřské školy.  Rovněž se 

podařilo dokončit rekonstrukci osvětlení ve třídě, 

herně a jídelně pomocí panelů, které dostatečně 

prosvětlují uvedené místnosti. Výměnu provedla 

společnost AT Com plus a.s. Opočno.  

V září jsme zahájili plavecký výcvik, na který se přihlásilo 12 dětí a kurz anglického jazyka pro 

6 nejstarších dětí. 

Přejeme všem krásný barevný podzim.  

                                                                                                 Žďárková Eliška, ředitelka MŠ  
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  ZÁKLADNÍ ŠKOLA - PÁR SLOV OD NÁS  

Horké léto je to tam, krásné dlouhé dny jsou jen vzpomínkou. Přesto u nás ve škole nepanuje 

chmurná nálada. Začal nový školní rok, pro 7 našich prvňáčků vůbec ten první. Školní práce 

nám už zase pěkně ubývá pod rukama a dny školního roku utíkají jeden za druhým… 

Slavnostně jsme školní rok začali v úterý 1. září a hned v pátek na to jsme zahájili náš tradiční 

plavecký výcvik v Plavecké škole v Dobrušce. I letos nám zřizovatel školy Obec Pohoří přispěl 

částkou na autobus, kterým do Dobrušky dojíždíme, a tak jsme mohli od rodičů žáků vybírat 

o něco méně finančních prostředků.  V letošním školním roce naši školu navštěvuje 41 žáků 

a plaveckého výcviku se účastní téměř všichni, s výjimkou dětí, pro které je plavání nevhodné 

ze zdravotních důvodů. 

V měsíci záři jsme již podnikli podzimní školní výlet – letos to byl výlet turistický. Vyjeli jsme 

autobusem do Deštného v Orlických horách na Luissino údolí a odtud jsme pěšky dosáhli 

nejvyššího vrcholu Orlických hor Velké Deštné. Dál naše cesta vedla k Masarykově chatě na 

Šerlichu a končila sestupem k Šerlišskému Mlýnu, kde na nás čekal autobus. Počasí se nám 

vydařilo, pláštěnky jsme nepotřebovali a vrátili jsme se všichni v pořádku. 

 

S měsícem říjnem začínají opět ve škole pracovat zájmové kroužky, ten turistický svůj první 

výšlap uskutečnil již 19. 9. 2015. Na podzim nás čeká ještě několik plánovaných akcí, nejvíc 

práce nám dá jako každý rok příprava adventního Zpívání u kostela a vánoční besídky 

s výstavou pro rodiče žáků. Ale to už trochu předbíhám, ještě si užijeme dost a dost 

podzimních dní. Tak ať jsou ty dny co nejpěknější! 

        Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ 
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  ÚHYN RYB V NAŠICH TOCÍCH 

Letošní rok byl z hlediska klimatických podmínek velmi nepříznivý, zvláště k populaci ryb na 

našich tocích. Dlouhodobá sucha měla za následek nízkou průtočnost vody v potocích, které 

se nachází v našem okolí. Nízkým stavem kyslíku ve vodách, způsobeným suchem a 

vypouštěním odpadních vod z ČOV v Dobrušce, došlo k několikanásobnému úhynu ryb na 

úseku Dědiny a Zlatého Crku protékajícího naší obcí.  

 

Pro přehlednost uvádíme veškeré havárie, které nastaly v letošním roce na území města 

Dobrušky a obce Pohoří:  

 7. 7. 2015 – nastal úhyn ryb v úseku u hospody v Pulicích. 

 10. 7. 2015 – byl nahlášen úhyn ryb v Pohoří na rybníku u Kopeckých. Zde je 

pravděpodobným viníkem občan Pohoří, který do kanalizace vypustil neznámou 

kapalinu, která otrávila všechny ryby v tomto rybníku. Další úhyn nebyl na toku 

Zlatého Crku zaznamenán, závadná voda přitékala potrubím z levé strany, která 

odvádí vodu z úseku silnice směrem na Dobrušku. 

 19. 7. 2015 – další úhyn ryb v Pulicích až k Opařišťskému mlýnu.   

 11. 8. 2015 – nastal úhyn ryb nad mostem u Stuhy v Dobrušce. 

 1. 9. 2015 – byla nahlášena havárie ČOV Dobruška vlivem závady na čerpadle. Do 

kanalizační stoky došlo k výplachu sedimentu do Dědiny a současně do nátoku 

Zlatého Crku. Havárie měla za následek opětovný úhyn ryb pod čistírnou odpadních 

vod na Dědině a totální úhyn všech ryb na Zlatém Crku a ve všech rybnících v Pohoří. 

Takto velký úhyn ryb nebyl ještě v naší obci zaznamenán. Velmi nás mrzí, že k tomuto 

došlo po velmi suchém létě, kdy jsme bojovali o každý vteřinový litr pro zlepšení 
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průtoku vodoteče do naší obce a v období, kdy se klimatické podmínky už skoro 

stabilizovaly, došlo k této havárii. Vedení obce Pohoří a zástupci ČRS-MO Opočno 

vedou jednání s provozovatelem čistírny odpadních vod firmou AQUA servis, a. s. 

Rychnov nad Kněžnou a vedením Města Dobrušky o větším zabezpečení vypouštění 

odpadních vod a případné modernizaci, která by takovouto rozsáhlou havárii již 

nemohla způsobit. Celkové škody vyjádřené nejnižším možným oceněním se pohybují 

v částce 73.300,- Kč.  

Zhodnocení situace: Hlavní příčinou opakujícího se úhynu ryb byl malý průtok vody ve 

vodotečích vlivem sucha a s tím spojený nedostatek kyslíku ve vodě.  Nezodpovědné jednání 

fyzické osoby, která vypustila nekontrolovatelnou tekutinu do silniční vpusti. A nakonec 

následná havárie ČOV Dobruška. 

                                                                         Za  ČRS z.s. –  MO Opočno  –  Zdeněk Krafka 

 

  RYBÁŘSKÝ KROUŽEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 

S novým školním rokem jsme v září 2014 otevřeli nový ročník rybářského kroužku při naší 

místní organizaci. Děti měly o tuto činnost zájem, o čemž svědčí i jejich počet aktivně se 

zapojujících do dění v kroužku. Postupně se nám přihlásilo 32 dětí, což není špatné. Přináší to 

samozřejmě i velkou odpovědnost vedoucích kroužku, ale i celé organizace hlavně 

v otázkách zajištění bezproblémového fungování zázemí kroužku během celého roku.  

Málokdo si umí představit, co vše souvisí s hladkým chodem. Už jen taková potřeba 

pravidelně zatopit v chladných měsících, aby byla klubovna vyhřátá, když se mají děti sejít, 

přináší nemalé organizační problémy. Vše se nám ale podařilo zajistit ke všeobecné 

spokojenosti a proto mohl po celý školní rok kroužek fungovat. 

Kroužek tedy během září navštívili chlapci a děvčata v počtu 32 dětí. Proškolení vedoucí 

stanovili plán činnosti, a když to počasí dovolilo, děti mohli zkoušet rybářské štěstí na 

zrekonstruované nádrži přímo u objektu klubovny v Opočně. Ti zdatnější vyrazili na lov hned 

za klubovnu na svazový revír Zlatý potok 1. Ti menší a méně zdatní se zdokonalovali v lovu na 

nádrži u klubovny, která je k tomuto účelu zřízena.   

Nádrž je umístěna na našem pozemku za plotem a výrazně se eliminuje možnost úrazu 

v přírodě, nebo i uklouznutí a spadnutí do vody. Navíc v případě náhlé změny počasí se děti 

mohou velmi rychle schovat v klubovně. S nastupujícím ochlazením koncem roku se veškeré 

aktivity přemístily do klubovny a začala teoretická i praktická příprava „na suchu“ a také 

příprava na místní kolo Zlaté udice 2015.   
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Celkové foto všech účastníků a rozhodčích 

Místní kolo Zlaté udice jsme uspořádali 25. 4. v klubovně MOČRS Opočno a na přilehlém 

prostranství. Soutěžilo se v teoretických disciplínách i v hodech do dálky a na terče.  Celkem 

se zúčastnilo 23 dětí z naší organizace, a tak byla znát i snaha o co nejlepší výsledek 

v poměrně velké konkurenci. Počasí nám přálo a tak si ti nejlepší odnesli hodnotné rybářské 

ceny a nominaci na krajské kolo Zlaté udice. Na závěr jsme si opekli špekáčky a my 

pořadatelé jsme byli rádi, že vše proběhlo bez problémů.   

Pavel Marek, předseda MOČRS Opočno 

  ORIENTAČNÍ PŘEHLED AKCÍ V POHOŘÍ KE KONCI ROKU  

Termín Název akce Pořádá 

20. 11. 2015 Pohádka pro děti – Čertův švagr 

Pohostinství U Jedničky od 18.00 hod. 

Obec Pohoří 

27. 11. 2015 Adventní zpívání před kostelem Obec Pohoří 

ZŠ Pohoří 

Datum bude 

včas upřesněn 

Vánoční výstava ZŠ Pohoří   

Vánoční besídka 

ZŠ Pohoří 

23. 12. 2015 Vánoční troubení před kostelem Obec Pohoří 
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