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LISTY OBCE POHOŘÍ
Občasník o životě a dění v obci

č. 3 / 2020

Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou za námi a pohořské děti opět zamířily do naší základní školy a mateřské školy.
Obě naše zařízení musela na základě nařízení vydávaných příslušnými státními orgány
přijmout opatření, aby bránila možnému šíření viru Covid-19. Obě školy se připravily v rámci
svých možností co nejlépe a věříme, že se vše v našich školách zvládne a nebudeme muset
přijímat žádná další opatření.
Významnou novinkou v oblasti školství v naší obci je navýšení kapacity mateřské školy, kterou
může od září navštěvovat větší počet dětí. Během prázdnin se podařilo získat souhlas
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje s navýšením kapacity, která s ohledem na další
vývoj počtu nově narozených dětí v Pohoří už nedostačovala, až na 35 dětí. Jak dlouhodobé
udržení škol, tak podpora rodin jsou pro další rozvoj obce velmi důležité. Navýšení kapacity
jsme proto v zastupitelstvu projednali již na podzim loňského roku a od začátku letošního
roku probíhaly v budově školky nutné stavební úpravy.

(pokračovaní na str. 2)
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Centrem společenského a kulturního života každé obce zpravidla bývá pohostinství. Jsem
ráda, že se nám podařilo zahájit řadu dílčích oprav dosud zanedbávané budovy pohostinství
v naší obci. S přihlédnutím ke stavu, v jakém se zařízení nacházelo, bylo nutné nejprve celou
budovu za pomoci pohořských hasičů vyklidit. Následovaly opravy sociálního zařízení
v přízemí budovy, byla vyměněna podlahová krytina ve výčepu a vchodové dveře. V bytě ve
druhém nadzemním podlaží byla provedena oprava koupelny, výměna podlahové krytiny
a oken. Novým pachtýřem hospody je od 1. července paní Lucie Přibylová, která se stala
v letní sezóně i nájemcem areálu PKS. Z důvodu vytváření podmínek pro rozvoj kulturního
a společenského života obce a podpory místní spolkové činnosti je důležité, aby sloužilo
pohostinství i PKS k zajišťování kulturních akcí a k vykonávání hostinské činnosti.
V areálu PKS však již nelze využívat všech vymožeností, které zde bývaly k dispozici.
Například zařízení na stahování plachty je již 50 let staré a, aby bylo možné jeho další
používání, muselo by splňovat všechny zákonné normy pro bezpečný provoz. Přestože se
jedná na základě posouzení odborné firmy o technickou zajímavost, rekonstrukce celého
zařízení by byla velmi nákladná a v současné době je to nad rámec finančních možností obce.
Nicméně rekonstrukce areálu PKS je plánována v dalších letech.
Již od jara se mění vzhled centra naší obce. Prvním krokem byla výsadba stromů, která
proběhla 28. března. K oživení a zatraktivnění celého prostoru by měla přispět vybudovaná
mlatová cestička, na kterou v nejbližší době naváže výsadba trvalek a umístění laviček.
Projekt byl zpracován ve spolupráci se zahradní a krajinářskou architektkou. Na výsadbu
zeleně obec získala dotaci z Národního programu Životního prostředí od Ministerstva
životního prostředí. Úpravami v centru chce obec přispět k tomu, aby životní prostředí
v Pohoří poskytovalo ještě příjemnější veřejný prostor pro všechny obyvatele a tento prostor
mohl být i více využíván. Úpravy mají umožnit i využití pro výukové a venkovní aktivity žáků
naší školy. Již v minulosti měl tento prostor parkovou úpravu, jak zachycují například
historické pohlednice z období 20. až 40. let minulého století, kdy byla zeleň důležitou
součástí centra obce a velkou měrou se podílela na formování jeho podoby.
Důležitá se jeví nová výsadba a postupná obnova stávající zeleně v ostatních částech obce
v průběhu dalších let. Tomuto záměru předcházel důkladný
dendrologický průzkum a inventarizace všech stromů na
pozemcích obce.
O tom, že naši občané mají zájem zapojit se do utváření
lepšího veřejného prostředí, svědčí nejen pomoc při
výsadbě nové zeleně, ale například i aktivita pana Miloše
Balcara, který z dubového dřeva vysochal vodníka. Najít ho
můžete u rybníčku u kostela, kde se stal příjemným
oživením a atrakcí.
Chceme se věnovat nejen zlepšování středu obce, ale i
všech dalších částí. Proto připravujeme projekt
rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení podél silnice
III/30426 od přejezdu železniční trati. Jedná se
o pravostranný chodník v délce 78 metrů za železničním
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přejezdem, levostranný chodník od zastávky po komunikaci u potoka v délce 214 metrů
a dále pokračování v délce 717 metrů na levé straně za opravenou částí chodníku na mostě.
Projekt má přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců, lepšímu zpřístupnění zastávek veřejné
hromadné dopravy a umožnění bezbariérového užívání chodníku.
S dalšími rozvojovými a investičními aktivitami v naší obci pak souvisí strategický plán rozvoje
obce na období 2021–2026. Zastupitelstvo obce jej schválilo na svém zasedání 10. června.
Tento plán představuje základní koncepční přístup k řešení rozvoje obce ve střednědobém
horizontu. Plán rozvoje obce je nutné mít zpracovaný i pro účely podávání žádostí
o poskytnutí finanční podpory na jednotlivé projekty. Dokument obsahuje definici cílového
stavu obce Pohoří do roku 2025 za využití rozvojových projektů, disponibilních finančních
zdrojů a harmonogramu k jejich realizaci. Mezi priority patří příprava lokality pro výstavbu
rodinných domů, výstavba multifunkčního hřiště za tělocvičnou, oprava chodníků,
rekonstrukce domu čp. 183 (bytovka), postupné opravy místního pohostinství a přírodního
kulturního střediska a obnova zeleně. Důležité je také vytvoření digitálního povodňového
plánu a lokálního výstražného systému. Jedním ze záměrů, obsažených v plánu rozvoje, který
se nyní již podařilo realizovat, je i pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů, aby disponovala lepší technikou a mohla účinněji pomoci při zásazích.
Mezi priority patří také pravidelná podpora všech spolků v obci, protože právě spolkový život
je pro obec důležitý a přispívá k aktivitě, soudržnosti a lepšímu soužití
obyvatel.
Jak vidíte, práce máme před sebou spoustu. Věříme, že stejně tak jako
dosud realizované aktivity, i tyto cíle se nám podaří plnit, budou mít
přínos pro obec a budou sloužit především vám, občanům Pohoří.
Helena Suchánková, starostka obce

 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků tento rok proběhlo o něco později, než bylo v Pohoří zvykem. Vždy jsme se
snažili uvítat nové občánky v termínu co nejbližším ke Dni dětí. Vyhlášená protikoronavirová
opatření sice slavnostní den o něco odložila, ale nezrušila.
Vítání občánků se uskutečnilo 24. 6. 2020 na pódiu v areálu Přírodního kulturního střediska
Pohoří. Starostka obce, Helena Suchánková, vítala 13 dětí narozených v průběhu roku 2019,
a to Nikol Brandovou, Amálii Čudovou, dvojčata Davida a Šimona Hubálkovy, Patrika Hübla,
Terezu Kolárkovou, Leticii Látkovou, Kristýnu Lukáškovou, Jaroslavu Morávkovou, Radima
Petrovského, Vojtěcha Tomka, Mariku Vošlajerovou a Terezii Žďárkovou.
Tak velký počet dětí Obec nejspíš ještě nevítala, je to rekord za posledních 18 let a do
letošního roku možná i rekord absolutní. Z let 1990 až 2001 totiž nemáme o Vítání občánků
záznamy. Děti doprovázeli jejich rodiče, kteří od Obce Pohoří dostali již tradičně pamětní
knihu, květinu a finanční dar v hodnotě 5.000 Kč.
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Díky využití venkovního prostředí jsme tentokrát nemuseli řešit problém malé místnosti,
dědečkové, babičky a starší sourozenci malých občánků se usadili do lavic před pódiem.
Kéž by všichni noví občánci vydrželi v naší obci, aby je mohla později přivítat i pohořská
mateřská školka a posléze základní škola.

 NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO JSDH POHOŘÍ
Na konci prázdnin, v pondělí 31. srpna 2020, převzala Obec Pohoří od společnosti Auto
Trutnov s.r.o. nový dopravní automobil pro JSDH Pohoří. Na nákup automobilu se podařilo
získat dotaci. Nový automobil Ford bude využíván pohořskými hasiči pro účely ochrany
obyvatel a majetku. Bude sloužit jako zásahové vozidlo, které nahradí stávající, již dosluhující
vozidlo AVIA. Věřím, že automobil bude splňovat všechny požadavky našich hasičů a bude
dobře a dlouho sloužit.
Helena Suchánková, starostka obce
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 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POHOŘÍ
Během posledního čtvrt roku se postupně začal obnovovat běžný chod v obci i v našem
spolku. V polovině června se konala brigáda, které se zúčastnili mimo jiné i členové našeho
sboru a při které byly vyklizeny prostory v místním pohostinství, aby mohly dobře sloužit
novému pachtýři (nájemci). Na závěr prázdnin 30. června v přírodním kulturním areálu
proběhlo symbolické „pálení čarodějnic“. Hasiči zajistili kontrolu nad pálením ohně. Dne 7.
srpna proběhlo čištění ucpané kanalizace u staré školy.

Ve středu 19. srpna se podařilo
zrealizovat již delší dobu připravovaný
přesun povodňového domku, který byl
umístěn za budovou tělocvičny. Nově
se domek nachází uvnitř přírodního
kulturního areálu a po domluvě s obcí,
která nám vyšla velmi vstříc, by měl
být využíván, jako zázemí a skladový
prostor pomůcek pro naše nejmenší
hasiče. 30. srpna jsme uspořádaly akci
z názvem „Hasičské dovádění“, která
byla určena hlavně pro rodiny s dětmi.
Děti si při soutěžích mohly vyzkoušet
svou fyzickou zdatnost, základy první
pomoci, stříkání na cíl džberovkou,
vázání uzlů a procvičily své vědomosti.
I přes nepřízeň počasí byla účast
přívětivá a doufáme, že to pro všechny
bylo příjemně strávené odpoledne.
Pokud to okolnosti a koronavirová
opatření dovolí, rádi bychom se
i nadále věnovali práci s mládeží.
Právě současná opatření nám již
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nedovolí, aby kroužek probíhal v rámci mateřské školy, jako tomu bylo doposud. Proto
bychom rádi začali využívat obecních prostor v přírodním kulturním areálu a za areálem.

Poslední prázdninový den byl pro náš spolek velmi
významný a radostný. Starosta SDH Pohoří Václav
Hrušovský, velitel jednotky Vladimír Vošlajer
a jeden ze strojníků Jan Šolc převzali společně
s paní starostkou Helenou Suchánkovou nový
hasičský devítimístný automobil značky FORD
TRANSIT 4X4. Nový nadstandardně vybavený vůz
nahradí již delší dobu dosluhující AVII. Velké
poděkování patří obci Pohoří v čele s paní
starostkou za podporu a za zajištění financování
vozu. Velmi rádi vůz při brzké příležitosti
předvedeme veřejnosti.

V Rychnově nad Kněžnou proběhlo 6. září slavnostní setkání hasičů rychnovského okresu
a zástupci našeho spolku nemohli chybět. Slavnost se konala u příležitosti svěcení nového
praporu okresního sdružení hasičů. Na rychnovském náměstí se sešlo více než 50 hasičských
spolků z celého okresu.
Za SDH Pohoří Petra Vošlajerová
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 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ POHOŘÍ
Ve 2. čtvrtletí roku 2020 jsme měli naplánovány
3 výlety. Otvírání jara v okolí Slatiny nad Úpou,
trasu kolem Neratova a návštěvu polského
arboreta v obci Wojslavice v termínu 16. května.
Bohužel nás všechny zaskočil nevítaný host
jménem Covid-19. Po částečném rozvolnění jsme
se rozhodli uspořádat v termínu 16. 5. výlet do
okolí Neratova, jelikož cesta do sousedního
Polska byla ještě uzavřena.
Autem jsme dojeli až do Neratova v Orlických
horách. Po žluté turistické značce jsme vyrazili na
hřeben Orlických hor, konkrétně na Mezivrší.
Odtud jsme pokračovali po hřebenovce a červené
TZ kolem mnoha bunkrů až na rozhlednu Anna na
Anenském vrchu. Z rozhledny byl krásný výhled
jak do Čech, tak do sousedního Polska. Po malém
občerstvení (z vlastních zásob) pod rozhlednou
jsme pokračovali až k pevnosti Hanička. Po
prohlídce blízkých bunkrů jsme pokračovali již
z kopce po modré TZ přes Hadinec až do
Neratova. Zde jsme navštívili místní pohostinství s dobrým obědem a pivem Prorok
z místního pivovaru. Po kávičce jsme si byli prohlédnout místní zrekonstruovaný kostel
Nanebevzetí Panny Marie s neobvykle řešenou prosklenou střechou. Součástí obce je
i zahradnictví, které naše dámy nemohly opomenout navštívit. Kousek od tohoto
zahradnictví je místní pivovar
Prorok a hned vedle se
nachází nová lávka pro pěší
přes Divokou Orlici do
sousedního
Polska.
Na
turistickém rozcestníku byly
k navštívení 2 rozhledny
v Polsku vzdálené 7 km.
Třeba to bude inspirace na
výlet v příštím roce. Poté
jsme již nasedli do auta a
odjeli
domů
příjemně
unaveni po zdolání 17 km a
hlavně s dobrým pocitem, že jsme se po 3 měsících opět mohli sejít a popovídat si.
Další naše akce byly již dle programu na rok 2020 (viz naše vitrína na obchodě).
Neuskutečněné 2 jarní výlety asi zařadíme na program roku 2021. Budeme se na Vás těšit!
Za KČT Pohoří Aleš Mervart
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 GRATULUJEME JUBILANTŮM
Jaroslav Mervart
Významné životní jubileum 85 let oslavil v srpnu pan
Jaroslav Mervart, bývalý dlouholetý starosta obce
Pohoří. Ve vedení obce působil 35 let, až do roku
1998, nejdříve jako předseda Místního národního
výboru a později starosta. Zasloužil se o rozvoj obce
do podoby, jak ji prakticky známe dnes.
Během jeho vedení se vybudoval vodovod,
kanalizace a čistírna odpadních vod, došlo na
výstavbu mateřské školy, prodejny, tělocvičny,
přírodního kulturního střediska, bytů nad školkou či
parkoviště v centru obce. Byla provedena oprava
budovy základní školy a pohostinství, byly
provedeny úpravy místních komunikací, chodníků,
veřejného osvětlení a úpravy veřejných prostranství
včetně výsadeb stromů. Od roku 1983 vedl pan Jaroslav Mervart Kroniku obce Pohoří.
Dosud je stále aktivní v Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Pohoří.
Svou prací ve vedení obce významně přispěl k dlouhodobému rozvoji obce a zajištění
kvalitního zázemí pro občany. Dovolte mi popřát za Obec Pohoří panu Jaroslavu Mervartovi
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.
Helena Suchánková, starostka

Václav Dušek
Dalším oslavencem, za kterým zavítali zástupci obce
s gratulací k významnému jubileu, se stal pan Václav
Dušek.
Letos v srpnu oslavil krásné 90. narozeniny. Přejeme
mu mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
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 ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLKY
Prázdniny jsou za námi a kalendář se
překlopil do měsíce září. Z důvodu
přerušení
provozu
MŠ
během
koronavirové pandemie na jaře došlo ke
zkrácení
uzavření
MŠ
z původně
plánovaných 6 týdnů na 4 týdny.
Než došlo k uzavření MŠ, stihli jsme
úspěšně zkolaudovat novou třídu, která
byla vybudována z jídelny v 1. patře.
Tímto
bych
chtěla
poděkovat
projektantovi R. Stejskalovi, Obci Pohoří
za financování a podporu přestavby
a také všem, kteří nám pomohli
a nějakým způsobem se podíleli na této
realizaci. Velké díky patří i panu
Divokému z Pohoří, který vytvořil v nové
třídě hygienou požadovaný akustický
podhled bez narušení provozu MŠ a vše stihl za víkend.
I když to občas nebylo jednoduché, vše se stihlo v termínu a od 1.9.2020 máme kapacitu MŠ
navýšenou na 35 dětí. V malé třídě je zapsáno 8 nejmladších dětí – 4 holčičky a 4 chlapci.
Naším velkým přáním je, aby se dětem v nové třídě líbilo a do školky chodily rády.
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Velkou třídu bude navštěvovat 26 dětí – 12 holčiček a 14 chlapců. S novým školním rokem
dochází i ke změně zaměstnanců v MŠ. Učitelkou v nové třídě se stala Eliška Chmelíková,
která ve školce poslední dva roky vykonávala pozici školního asistenta hrazeného z Šablon II.
Druhou učitelkou na částečný úvazek v této třídě bude Tereza Mervartová z Pohoří, která
bude zároveň vykonávat pozici školního asistenta hrazeného ze Šablon III.
Díky tomu naše MŠ získala 241.445Kč na realizaci projektového dne, plat školního asistenta a
další potřebné pomůcky na 24 měsíců. Dále dochází k prodloužení provozu MŠ o půl hodiny
denně, tj. od 6,15 do 15,45hod. V novém školním roce máme naplánováno spoustu akcí,
např. plavecký kurz v Novém Městě nad Metují, návštěvy solné jeskyně v Černilově, divadelní
představení v MŠ a další zajímavé aktivity.
Na školní zahradě máme dvě novinky. Tou první je skupinka pěti kalousů ušatých, kteří i přes
občasný křik dětí hnízdí na javoru už 2 měsíce. Druhou novinkou jsou motýlí keře, které nám
na zahradě vysadil p. Šolc. Těšíme se na pozorování motýlů v budoucích letech.
I když tento školní rok začal jinak než v předešlých letech a s určitými opatřeními k zabránění
šíření Covid-19, doufáme, že se nám podaří vše zvládnout.
Za kolektiv MŠ Pohoří přeji úspěšný školní rok 2020/21.
Marcela Michlová, DiS., ředitelka MŠ

 OPRAVY NA KOSTELE V POHOŘÍ POKRAČUJÍ...
V
letních
prázdninových
měsících pokračovaly opravy,
tentokrát na střeše našeho
kostela. Nejdříve jsme opravili
zčásti uhnilé trámy a dřevěné
bednění v konstrukci malé
věžičky. Na plechách velké a
malé věže byly odstraněny
staré zbytky barvy, opraveny
díry a následně provedeny dva
nátěry.
Zamezili jsme tak zatékání do
kostela a prodloužili životnost
původního
oplechování
o dalších 10 let.
Na konci září se přesuneme dovnitř kostela, kde se bude realizovat druhá etapa příprav na
topení do lavic. Specializovaná firma nainstaluje elektrický rozvaděč s vypínači jednotlivých
sekcí lavic a elektrické rozvody přímo v lavicích. Vše tím bude připraveno na 3. etapu, která
spočívá v samotném nákupu topných koberečků na sedací část lavice.
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Na tyto koberečky nyní farnost Opočno shromažďuje finanční prostředky na účtu
1189518309/0800. Pokud byste chtěli přispět na jejich pořízení formou finančního daru,
máte možnost si dar odečíst od základu daně a farnost Opočno Vám vystaví potvrzení pro
daňové účely. Cílem je pořídit topné koberečky před letošní zimou. Uvidíme, kolik se nám
podaří shromáždit financí, zda se třeba na nějakém adventním koncertu už zahřejeme.
Jan Jurásek, kronikář obce Pohoří

 LETNÍ OBDOBÍ PLNÉ SPORTU
První akcí, která se na hřišti
po rozvolnění opatření
spojených
s koronavirem
mohla
uskutečnit,
byl
Pohořský smíšený pětiboj
dvojic. V sobotu 13. června
se pátého ročníku tohoto
turnaje
zúčastnilo
rekordních 13 párů. Celý
slunečný den se soupeřilo
v pěti
ověřených
disciplínách. Pomyslné zlaté
medaile
obhájili
Pavel
Žďárek ml. a Aneta Haklová,
kteří ovládli 3 disciplíny,
a to volejbal, stolní tenis
a střelbu ze vzduchovky.
Na celkovém druhém místě
a triumfem v tenisové části
se umístili Pavel Žďárek st.
s Bárou
Nejmanovou.
Stupně vítězů pak na třetím
místě uzavírali nováčci
v turnaji a mladé naděje
pohořského
sportu
Sebastian Hanuš
,
a Dominika Sobotková, kteří
opanovali soutěž v hodu na
basketbalový koš. Letošní
turnaj by se dal shrnout
heslem „Mládí vpřed!“, neboť těsně pod medailovými pozicemi se umístili další mladí
nováčci, Marek Kubíček a Eliška Hanušová.
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V průběhu letních prázdnin se mnoho členů TJ Pohoří rozhodlo trávit dovolenou v naší vlasti
a jednalo se zejména o dny spojené se sportem.
Hlavním partnerem pro tyto účely se stalo kolo. Někteří z nás podnikali menší cyklovýlety po
krásách Východních Čech, kdy nejdelší dvoudenní trasa byla cesta na Seč a zpět. Jedna část
našeho spolku prozkoumala cyklotrasy na Třeboňsku, kde byl relativně rovinatý profil
vykompenzován nálety komárů. Šumavu v oblasti Teplé Vltavy pak navštívila další skupina
pohořských sportovců, kteří cyklistiku prostřídali i vodáckým sportem.

Na závěr bychom chtěli
všechny milovníky vína
pozvat na Sportovní
vinobraní, které se letos
uskuteční 24. října od
14:00 na hřišti v Pohoří.
Můžete se těšit na
degustaci vín přímo od
vinařů
z Vinařství
Gertner, kteří u nás svá
vína osobně představí.
Doufáme, že se Vám tato
novinka
bude
líbit
a nenecháte si tento
svátek vína ujít.
Za TJ Pohoří Viktor Mervart
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 RECYKLACE MÁ SMYSL
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně
zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na
sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit
nepokoušeli.
U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale
jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí
strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně
hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat
práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných
místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi náročná.
Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých
elektrospotřebičů.
Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě
využitelných surovin však obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se díky
ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v naší obci a nevyhazujte elektrozařízení
do směsného odpadu.
V Pohoří můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném dvoře za obecním úřadem.
Sběrný dvůr je otevřen takto:
 v letním období (duben – říjen)

v zimním období (listopad – březen)

úterý 14:00 – 16:00

úterý 15:00 – 16:00

sobota 9:00 – 11:00

sobota 9:00 – 10:00.

Menší světelné zdroje pak můžete zanést také do malé sběrné nádoby, která je umístěna ve
vchodu na obecní úřad za hlavními dveřmi, dlouhé zářivky odevzdáte v podatelně obecního
úřadu.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst
a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Jen za
loňský rok se v České republice díky EKOLAMPu sebralo a ekologicky zpracovalo 706 tun
světelných zdrojů, 587 tun malých elektrozařízení a 1586 tun velkého elektra. Díky
ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 95 % materiálů ze světelných
zdrojů a více než 90 % materiálů z malých a velkých elektrozařízení.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními
dočtete na www.ekolamp.cz.
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 SVATBA NA NÁVSI
Ani na úřadě, ani v kostele. Nýbrž v prostředí zeleně mezi budovou staré školy a nové školy,
přímo uprostřed naší obce, se rozhodli uspořádat svůj svatební obřad snoubenci Zuzana
Nejmanová a Jiří Látka. 22. srpna 2020 se tak stalo v historii obce poprvé, kdy pohořský
starosta oddával na území obce Pohoří pod širým nebem.
Gratulujeme novomanželům Látkovým a přejeme jim šťastný a pohodový život.

Možnost inzerce
Redakce Listů obce Pohoří nabízí zájemcům možnost inzerovat na stránkách místního
zpravodaje. Listy vycházejí čtvrtletně v březnu, červnu, září a prosinci.
Důležité informace:
Uzávěrka je okolo 9. dne v daném měsíci (9. března, 9. června, 9. září, 9. prosince) a
v polovině měsíce zpravodaj vychází. Plošná inzerce by měla být ve formátu PDF nebo JPG,
řádková inzerce ve formátu DOC, DOCX, TXT.
Prosíme zaslat na e-mail: balcarova@obecpohori.cz
Inzerce je možná na ¼ strany A4 za 500 Kč na vydání.
Do e-mailu je nutné připojit své fakturační údaje.
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 AKCE NA PODZIM 2020
datum

2.-3.10.

název akce

místo

2.-3.10.

Volby do krajského zastupitelstva,
Volby do Senátu (1. kolo)
Setkání písničkářů ve Stodole

9.-10.10.

Volby do Senátu (2. kolo)

10.10.

pořadatelé

OÚ
statek
u Oubrechtů
OÚ

Jaromír
Hušek

12 km

KČT Pohoří

pohostinství

Obec Pohoří

16.10.

Turistický výlet:
Rychnov u J. - Rádlo - Vratoslavice n/N
Divadlo: Sborovna

24.10.

Sportovní vinobraní

hřiště

TJ Pohoří

14.11.

Turistický výlet: Poslední puchýř

? km

KČT Pohoří

27.11.

kostel, náves

5.12.

Adventní zpívání před kostelem,
rozsvěcení vánočního stromu
Mikulášská nadílka

obec

ZŠ, MŠ,
Obec Pohoří
KPP Pohoří

12.12.

Turistický výlet: Pardubice

7 km

KČT Pohoří

12.12.

Vánoční besídka ve Stodole

23.12.

Vánoční troubení před kostelem

statek
u Oubrechtů
kostel

Jaromír
Hušek
Obec Pohoří

29.12.

Tajný pochod

? km

KČT Pohoří

30.12.

Ping-pongový vánoční turnaj

tělocvična

TJ Pohoří

Listy obce Pohoří vydává Obecní úřad Pohoří, Pohoří 117, 518 01 Dobruška,
tel.: 494 623 346 | e–mail: urad@obecpohori.cz | web: www.obecpohori.cz
Facebook stránka obce Pohoří: www.facebook.com/pohori
Vychází nákladem 300 ks. Veškerá práva vyhrazena.
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