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A tak zase po roce máme tu Vánoce, 

a vánoční nálada všechny nás ovládá. 

Chci vám jen za úřad poslat pár řádků, 

a příjemné prožití vánočních svátků. 

Cukroví s vanilkou, šupinku pro štěstí, 

a spoustu světýlek na našem náměstí, 

hodně dárků na Vánoce,  

ať se daří v novém roce. 

 

Zdeněk Krafka, starosta obce 
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  DIVADLO PRO DĚTI – ČERTŮV ŠVAGR 

20. listopadu 2015 se pro naše děti konalo divadelní představení Čertův švagr. Po hodně dlouhé době 

byl opět zaplněn velký sál v „Pohostinství U Jedničky“. Před představením se přidávaly židle, aby jak 

malé děti, tak i dospělí měli kde sedět.  

 

 

Pohádkový muzikál předvedlo divadlo Kodym z Opočna. Na pódiu bylo stále živo, kulisy měnili jak 

čerti tak i ostatní účinkující. Děti se vůbec nenudily, stále měly co sledovat. Hlavně čerti s Luciferem 

budili u dětí velký respekt. Atmosféru pěkně doplnil i živý štěkající pejsek. A nejen děti se dozajista 

těší na další podobnou divadelní zábavu. 
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 ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU 

Děti z mateřské a základní školy pozvaly všechny na tuto akci v pátek 27. 11. 2015. Zahájení bylo 

naplánované na 17 hodin před kostelem sv. Jana Křtitele v Pohoří. Učitelky z MŠ a ZŠ připravily 

vystoupení dětí s pásmem vánočních básní, písní a koled. Poté následovalo rozsvícení vánočního 

stromku a výzdoby v obci.  

Po celou dobu trvání akce probíhal prodej tradičního vánočního občerstvení pro děti a dospělé a také 

prodej drobných vánočních dekorací zajištěný maminkami dětí z MŠ -  i tentokrát byl výdělek 

z prodeje věnován dětem.  Pořadatelem byly MŠ Pohoří, ZŠ Pohoří a Obec Pohoří.  

 

 

  TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 

Motto následující Tříkrálové sbírky zní:  

POMOC RODINÁM A LIDEM V NOUZI U NÁS I V ZAHRANIČÍ A PODPORA CHARITNÍHO DÍLA. 

V sobotu 9. ledna 2016 proběhne tato tradiční sbírka i v Pohoří. Skupiny tří králů doprovázené 

vedoucím budou sbírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem 

a obdarovávat dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupiny bude vybaven průkazem koledníka. 

Koledníci přinášejí lidem radostnou zprávu o narození Božího syna v betlémských jeslích. A prosí 

o dar na pomoc lidem v nouzi. Každá koruna v kasičce koledníků má svoji váhu. Přijměte, prosím, tyto 

vyslance potřebných, kteří zazvoní u Vašich dveří. Otevřete jim nejen dveře, ale i svá srdce a věřte, že 

přicházejí s upřímným poselstvím a pomáhají tak dobré věci. Za Vaše finanční příspěvky charitě 

i sladké maličkosti koledujícím dětem předem upřímně děkujeme. 
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  KONCERT A VÁNOČNÍ TROUBENÍ PŘED KOSTELEM 

Ve středu 23. 12. 2015 od 18 hodiny Vás srdečně zveme na koncert Zdeňka a Gábiny Svědíkových, 

který proběhne v pohořském kostele. Od 19 hodin se můžete těšit na již tradiční Vánoční troubení 

před kostelem. Přijďte nasát vánoční atmosféru! 
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