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LISTY OBCE POHOŘÍ
Občasník o životě a dění v obci

č. 4 / 2019

Vážení spoluobčané,
rok opět uplynul jako voda, zanedlouho tu jsou vánoční svátky a po nich již přijde rok nový.
Je tedy čas bilancovat uplynulé období v naší obci, během kterého se podařilo zrealizovat
celou řadu záměrů. Ať se již jednalo o větší projekty či práce na
údržbě majetku a veřejného prostranství, šlo o akce, které
přispěly k dalšímu rozvoji obce.
Prioritou je pro vedení obce další rozvoj mateřské a základní
školy, aby pohořské děti nejen nyní, ale i v budoucnu, měly
zajištěnu předškolní péči a kvalitní vzdělávání v příjemné
atmosféře. Zastupitelé proto na listopadovém zasedání
projednali a odsouhlasili záměr provedení stavebních
úprav v budově mateřské školy, které je nutné
uskutečnit v souvislosti s navýšením kapacity
školy, jež v současném rozsahu a s ohledem
na další vývoj počtu nových dětí v obci
nedostačuje. Základní škola získala na
konci letošního roku nový prostor pro školní
družinu. Byt v přízemí budovy byl po ukončení
nájemní smlouvy uvolněn pro potřeby školy.
V posledních měsících roku byla opravena a natřena střecha budovy prodejny potravin
a smíšeného zboží, aby byla prodloužena doba její životnosti. Z důvodu zkvalitnění bydlení
nájemníků v obecních bytech bylo provedeno zateplení stropu nad byty v budově mateřské
školy.
Rada obce na jednom ze svých posledních zasedání rozhodla o záměru výsadby veřejné
zeleně, aby došlo ke zlepšení vzhledu obce a jejího životního prostředí. Prvním krokem bude
vypracování projektu na výsadbu stromů v centru obce. Chtěli bychom se ucházet o podporu
dle podmínek Národního programu Životního prostředí na základě výzvy, vyhlášené
Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí s tím,
že zbylou část nákladů na výsadbu by dofinancovala obec. Plánována je výsadba zeleně
i v ostatních částech obce. Záměru výsadby předcházelo provedení dendrologického
průzkumu všech stromů na pozemcích v majetku obce.
(pokračovaní na str. 2)
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S plánováním výsadby zeleně v obci souvisí také
nutnost zahájení údržby lesního porostu
na pozemku p. č. 620 podél silnice ve směru na
České Meziříčí. Zalesnění provedené po mýtných
těžbách v předchozích letech bylo opakovaně
poškozováno zvěří a mrazem a z důvodu
agresívního porostu a vysoké hladiny spodní
vody je jeho obnova ztížena. Práce na údržbě
pozemku byly zahájeny na konci října.
Tolik shrnutí nejvýznamnějších realizovaných akcí
a dalších změn v posledním období. Za celý rok
toho nebylo málo, co bylo zapotřebí od prvního
zasedání nového zastupitelstva v listopadu
loňského roku řešit. Museli jsme se vypořádat
s nedokončenými projekty, u nichž bylo nutné
dokončit přípravu a zajistit realizaci. Týkalo se to
například výměny části sloupů veřejného
osvětlení, kde se nakonec podařilo vše úspěšně dokončit. Od května proběhla údržba
a oprava sloupů původního veřejného osvětlení.
Důležitým projektem pro celou obec bylo vybudování sběrného dvora. Také tento projekt
jsme převzali ve stadiu rozpracování a museli jsme jej dořešit, aby se vše stihlo zrealizovat
v souladu s podmínkami dotační podpory, za které byl projekt uskutečněn. Intenzívní
stavební práce na vybudování sběrného dvora probíhaly v jarních měsících a začátkem září
jsme provoz sběrného dvora mohli zahájit. Jednalo se o největší investiční projekt v tomto
roce. Cílem sběrného dvora je nejen poskytnutí služby pro občany, ale také zefektivnění
sběru odpadů v obci a lepší třídění komunálních odpadů. Jsme rádi, že první týdny a měsíce
provozu ukázaly, že sběrný dvůr je občany velmi využíván.
Celou řadu drobnějších prací na údržbě majetku obce nebo zvelebování veřejných
prostranství se v průběhu roku podařilo uskutečnit díky brigádnickým pracím dobrovolníků
z řad zastupitelů a občanů. Věřím, že všem v zastupitelstvu nám jde o to, aby život v Pohoří
byl pro všechny obyvatele příjemný a spokojený, provázela ho fungující obec a dobré
sousedské vztahy, a s tím se budeme i nadále společně podílet na dalších projektech
a rozvoji naší obce.
Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám a Vašim rodinám příjemné a pohodové prožití
Vánoc a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.
Helena Suchánková, starostka obce Pohoří
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 ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ ZAVRŠIL ŽIVÝ BETLÉM

Pátek před první adventní nedělí již tradičně patří dětem a učitelkám z naší základní a
mateřské školy. I letos 29. listopadu si pro rodiče a další spoluobčany, kteří dorazili ke kostelu
sv. Jana Křtitele, připravily pásmo vánočních písní a básniček. Tečkou za jejich vystoupením
bylo rozsvícení vánočního stromu před tělocvičnou. Po celou dobu akce byl na parkovišti u
kostela stánek s občerstvením a vánočními výrobky, kde jste svým nákupem mohli přispět
MŠ Pohoří.

Po vánočním pásmu dětí jsme se přesunuli do našeho kostela, kde nás čekalo krátké
představení ochotníků ze spolku OCHOS Smiřice, kteří nám do Pohoří poprvé přinesli „živý
Betlém“. Zaplněný kostel tak mohl sledovat příběh o tom, jak se narodil Ježíš Kristus.
Viktor Mervart
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 MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V sobotu 15. února 2020 se po roční odmlce uskuteční masopustní průvod obcí.
Máte-li masku a zájem účastnit se průvodu, sraz masek bude v 9:00 na statku u Oubrechtů
nebo v 10:00 u OÚ Pohoří, kde dojde k oficiálnímu zahájení průvodu. Vybrané peníze znovu
poputují dětem do MŠ a ZŠ v Pohoří.

Na začátku ledna 2020 bude k této akci svolána schůzka pohořských spolků, kde se upřesní
detailní informace.
Za organizační výbor Viktor Mervart

 TEN UMÍ TO, TA ZAS TOHLE
Přiblížil se termín uspořádat již třetí
výstavu Vašich výtvorů „TEN UMÍ TO,
TA ZAS TOHLE“.
Výstava se uskuteční v jarním období
roku 2020. Přesný termín ještě není
stanoven, ale dlouhé zimní měsíce
jsou ty nejvhodnější pro vymýšlení a
realizování různých nápadů. Tak proč
se s nimi nakonec nepochlubit.
Výstava bude tentokrát rozšířena o
výtvory pečené i nepečené, avšak bez
vzájemného soutěžení.
Věříme, že výstavu podpoříte, za což předem děkujeme. Přesný termín konání a další
informace budou včas zveřejněny.
Výbor ZO ČZS Pohoří
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 ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLKY
V novém školním roce máme ve školce opět plný stav 28 dětí (14 holčiček a 14 chlapečků).
Již začátkem září začaly děti navštěvovat plavecký kurz v Novém Městě nad Metují, který i
zdárně ukončily. Na poslední lekci se společně vyfotily a převzaly si „mokré vysvědčení“.
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Také jsme pro děti připravily jednu novinku, a tou bylo 5 návštěv solné jeskyně v Černilově.
V solné jeskyni se děti nadýchaly minerálními látkami nabitého vzduchu, který posiluje
imunitu, a zároveň si do sytosti užily soli jako neobvyklého hracího materiálu. Dětem se
pobyt v solné jeskyni moc líbil, proto jsme se po dohodě s rodiči rozhodly, že solnou jeskyni
budeme navštěvovat i v březnu a dubnu, opět se bude jednat o 5 návštěv.

Od září probíhá každý čtvrtek v prostorách školky opět i hasičský kroužek. V říjnu naši školku
navštívila paní logopedka Mgr. R. Stratílková, která pod dohledem rodičů provedla ve školce
logopedickou depistáž. 17. října navštívilo naši školku divadlo Jójo s pohádkou „Mášenka a
medvědi“, dětem se pohádka moc líbila a už se těší na další.
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24. října 2019 proběhlo na hřišti „Dýňování s rodiči“, účast byla i letos velká, z čehož máme
velikou radost a myslím, že jsme si to všichni užili, možná i proto, že nám přálo počasí a
nebyla nám zima. Touto cestou opět děkujeme panu Oubrechtovi, který na naši akci zajistil
dýně ze Smetanova statku Svobodné Dvory.

Jako každý rok pořádala naše školka sběr starého papíru, výtěžek byl 654Kč, tato částka bude
použita na financování akcí pro děti ve školce během školního roku. Tímto děkujeme všem,
kdo se do sběru papíru zapojili. A protože již v obci máme k dispozici sběrný dvůr, nebude
školka další sběr organizovat.

Na Martina jsme s dětmi ve školce pekly martinské rohlíčky a také jsme se s dětmi
připravovaly na adventní zpívání u kostela, na mikulášskou nadílku ve školce, na podzimní a
vánoční výstavu v ZŠ a na vánoční besídku pro rodiče.
Za kolektiv naší mateřské školy Vám přejeme krásné a klidné Vánoce v kruhu rodiny, hodně
sil, štěstí a hlavně zdraví do roku 2020.
Marcela Michlová, DiS., ředitelka MŠ
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 CO SE DĚJE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Sotva jsme se pořádně rozkoukali, máme za sebou první čtvrtletí letošního školního roku.
Z našich šesti prvňáčků jsou již skuteční školáci. Všichni žáci mají za sebou 10 lekcí
plaveckého výcviku. Mimo každodenního učení jsme již stačili podniknout několik výletů a
uskutečnit pár pěkných akcí, které stojí za připomenutí.

25. září jsme vyjeli na celodenní výlet do Prahy. Starší žáci podnikli pěší vlastivědnou exkurzi
hlavním městem, prošli jsme od Národního divadla přes Petřínskou rozhlednu až na Pražský
hrad a dále přes Staroměstské až na Václavské náměstí. Mladší žáci strávili pěkný den
v zoologické zahradě.
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Naši školní turisté uspořádali dva sobotní výlety, při prvním jsme navštívili Častolovice, při
druhém jsme šli pěšky z Týniště nad Orlicí do Třebechovic. Bohužel plánovanému třetímu
podzimnímu výletu nepřálo počasí, tak zase až na jaře!

22. října jsme ve škole viděli pěkné hudební představení s názvem Léčivá písnička, při
kterém se děti seznámily s netradičními hudebními nástroji, které mohly nejen slyšet, ale
směly si je i vyzkoušet. A za zmínku stojí pořad S country tanci do stodoly, který proběhl 12.
listopadu v tělocvičně. Žáci si společně zatančili některé jednoduché country tance, užili si
pohyb a veselé dopoledne.
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V posledních dnech jsme ve škole zkoušeli koledy a vánoční písně, kterými jsme zahájili
letošní advent v pátek 29. listopadu u kostela. A také jsme chystali vánoční besídku žáků,
která proběhla 10. prosince ve škole. Jako každý rok i letos se zároveň s besídkou uskutečnila
vánoční výstava, kterou pro veřejnost připravili žáci ZŠ společně s dětmi z MŠ.
Poslední předvánoční den si ve škole připravíme stromeček a dárky, společně se rozloučíme
s rokem 2019 a popřejeme si všechno dobré. A tak mi dovolte za všechny děti i pracovnice
naší školy popřát i Vám všem: Ať jsou Vaše letošní Vánoce krásné a do roku 2020 ať nám
všem vydrží pevné zdraví a veselá mysl.
Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ

 HŘIŠTĚ SE UKLÁDÁ K ZIMNÍMU SPÁNKU
Avšak ještě předtím, než jsme zazimovali tenisové kurty, se 5. října na hřišti konal již 8. ročník
tradičního vinobraní. I když nám počasí moc nepřálo, milovníky vína to neodradilo. Velmi
zdařilá výzdoba navodila příjemnou podzimní atmosféru. Tentokrát jsme ochutnávali vína
z menšího vinařství Vydařelý-Homoláč z Čejkovic. Nesmělo chybět ani tradiční pohoštění,
dýňová polévka od Andrejky Kubíčkové, škvarková pomazánka od pana Vláška a nově také
domácí chléb od Martinů Růžičky a Kubíčka. Naši sportovci jsou prostě i výborní kuchaři.
Poděkování patří všem, kdo se podílel na přípravě.

Se začátkem listopadu se naše sportovní aktivita přesunula do tělocvičny. Každý pátek od
17:00 cvičíme s malými dětmi, od 18:00 pak větší děti hrají florbal a na ně navazuje starší
pohořská mládež, která se také věnuje florbalu. Ve středu od 18:00 hrajeme volejbal. Není
nás mnoho, a proto rádi přivítáme každého, kdo by si s námi chtěl zahrát.
Na závěr roku Vás všechny srdečně zveme na již 6. ročník vánočního pingpongového turnaje,
který se uskuteční 30. 12. 2019 v místní tělocvičně. Přihlašovat se můžete do tří kategorií:
děti do 15 let, ženy a muži. (Přihlášky a informace do 25. 12. 2019 na tel.: 737 363 311,
email: zdarekpavel@seznam.cz, pajazdarek1@seznam.cz) Těšíme se na Vaši účast a příjemný
sportovní den.
Jménem TJ Pohoří Vám přejeme krásné prožití svátků vánočních a mnoho sportovního
nadšení v olympijském roce 2020.
Kateřina Stodůlková, Viktor Mervart a Pavel Žďárek
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 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ POHOŘÍ

Na podzim hasiči ve spolupráci s obcí pořádali již třetí ročník
Pohořské drakiády, která se konala v neděli 13. října.
Počasí vyšlo na výbornou a za slunečného a větrného odpoledne
se sešlo celkem 37 zaregistrovaných draků. Na závěr nechybělo
vyhlášení v nejrůznějších kategoriích. Odměny byly přichystány
pro všechny děti a po vydařeném odpoledni všichni odcházeli
s úsměvem.
Od září pořádá SDH Pohoří pravidelně
každý čtvrtek v prostorách mateřské školy
kroužek pro malé hasiče ve věku od 3 do
6 let. Děti se zde učí základy obecné
bezpečnosti, jak jednat v krizových
situacích, znalost hasičského vybavení
a v neposlední řadě vzájemné spolupráci
a schopnosti komunikovat.
Kroužek vedou členky SDH Lenka
Hrušovská a Petra Vošlajerová, které si
v průběhu listopadu zvýšily znalosti
v oblasti práce s dětmi a hasičské
problematiky a úspěšně absolvovaly
třídenní kurz vedoucí mladých hasičů, který
se konal v Rokytnici v Orlických horách.
Bohužel ve sboru se vždy nedějí jen
radostné události. V letošním roce naše
řady opustili členové Josef Dvořák,
Jaroslava Dvořáková, Josef Nejman a Miloš Matyáš, který byl dlouholetým starostou a
čestným členem pohořských hasičů. Zástupci SDH Pohoří v uniformách se vždy účastní
posledního rozloučení a na přání rodiny vždy s úctou doprovodí zesnulé na jejich poslední
cestě. Čest jejich památce.
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Na závěr přijměte od SDH Pohoří přání co nejklidněji a nejšťastněji prožitých vánočních
svátků, žádné hořící stromečky a do nového roku hlavně pevné zdraví a splněná přání.
V příštím roce se těšíme, že se shledáme na různých akcích v obci a tímto bychom Vás rádi
pozvali na náš Hasičský ples, který se bude konat v místním pohostinství, a to 22. února
2020.
Za SDH Pohoří Petra Vošlajerová

 LETUŠKY Z VAMBERKA PŘISTÁLY V POHOŘÍ
Aerolinie divadelního spolku Zdobničan z Vamberka nám přinesly nejslavnější komedii
francouzského dramatika Marca Camolettiho s názvem Létající snoubenky. Přistání proběhlo
hladce v pátek 11. října v sále Pohostinství U Jedničky. Děj divadelní komedie se odehrával
v pařížském bytě. Majitel bytu Bernard má za snoubenky 3 letušky z různých leteckých
společností, které o sobě navzájem neví díky přesnosti letových řádů. Vše se ale Bernardovi
začalo komplikovat, když se nad Atlantikem objevila bouře, která si pohrála s odlety a také
s jeho klidným životem. Na návštěvě se však objevil Bernardův přítel Robert, který mu
zapeklité situace pomohl vyřešit. Komičnost celého představení a skvělé výkony herců
podtrhoval v roli Roberta Oldřich Plašil, který svým vystupováním a humorem připomínal
legendárního Vlastu Buriana.
Viktor Mervart
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 ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Letos v listopadu své 90. narozeniny oslavila paní
Irena Junková.
S krásnou kyticí a gratulací jí za obec Pohoří přišla popřát
starostka obce Helena Suchánková v doprovodu Pavlíny
Fléglové a Elišky Žďárkové.
Tímto oslavenkyni ještě jednou přejeme všechno nejlepší
a hodně zdraví a radosti do dalších let.

 OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 100 LET OD ZALOŽENÍ
VČELAŘSKÉHO SPOLKU
V sobotu dne 14. září letošního roku Včelařský spolek v Českém Meziříčí, zahrnující včelaře
z obcí České Meziříčí, Pohoří, Rohenice, Králova Lhota, Jílovice, Mokré a Skršice oslavil 100
let samostatného trvání.
Až do roku 1919 byli všichni zdejší včelaři součástí včelařského spolku celého Opočenského
okresu, který byl založen 26. listopadu 1905 v Opočně. Počínaje rokem 1919 byl včelařský
spolek Meziříčí v Čechách veden pod č. 177 v „Zemském ústředí spolků včelařských pro
Čechy“ v Praze jako jeden z krajinských spolků včelařské župy XVI – Filipa Kodyma. Bohužel,
veškerá agenda a zakládací listiny spolku byly zničeny při velké povodní o Vánocích v roce
1968. Co nevzala velká voda, to bylo po téměř dalších 40 letech zničeno požárem u
tehdejšího jednatele spolku pana V. Tošovského. Nemajíce tak žádných přesných indicií o
vzniku samostatného spolku (vyjma obecných záznamů, jichž jsme se dobrali na ústředí
v Praze), zvolili jsme ke slavnostní schůzi včelařů sobotu dne 14.9.2019, jako součást
českomeziříčského posvícení. Na schůzi byli členům spolku a pozvaným hostům předány
Pamětní listy a následně předseda Okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s., pan ing.
M. Štěpán ocenil zasloužilé včelaře Čestným uznáním (přátelé Dvořák, Hanuš, Nejman,
Šesták, Moravec) a uznáním Vzorný včelař (přátelé PaedDr. Šulc a J. Tláskal).
V neděli 15. září byla pro veřejnost připravena ve velkém sále Sokolovny v Českém Meziříčí
včelařská výstava. Návštěvníky u vchodu do budovy vítal klát z kmene topolu, který sloužil
panu Josefu Olexovi z Královy Lhoty k chovu včel od roku 1941 až do roku 1974. Ve velkém
sále Sokolovny bylo vystaveno dalších 20 exponátů, některé z nich byli skutečně unikátní.
Přehled úlů začínal opět klátem, tentokrát vyrobeným Matějem Svatoněm z Rohenic někdy
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kolem roku 1786. Od té doby jej v Rohenicích na usedlosti čp. 15 užívalo několik generací.
Poslední, kdo v něm včelařil až do roku 1936, byl Václav Svatoň. Včelařilo se v něm „na
divoko“ bez použití rámků a včelař vždy vyřízl cca polovinu včelího díla pro získání medu a
vosku. K vidění byl také slaměný úl „uhříněveského typu“ který používal ve včelíně pan F.
Kusz z Klášterce nad Orlicí od roku 1900, medomet vyrobený v r. 1921 firmou bratří Mertů
nebo staré lisy na mezistěny.
Návštěvníci se však mohli seznámit i se současným vybavením a pomůckami včelaře.
Nejvděčnější jak pro děti, tak i jejich rodiče byl prosklený pozorovací úlek s živými včelami,
kde mohli vyhledat mezi včelami značenou matku. Vystavena byla současná i historická
včelařská literatura a kopie některých listin o existenci spolku, zaslané z ústředí Českého
svazu včelařů, z.s. v Praze.
V pondělí dopoledne byla výstava otevřená výlučně pro děti z Mateřské školy a ze Základní
školy v Českém Meziříčí. O životě včel jim poutavě vyprávěl pan PaedDr. Fr. Šulc, s využitím
deseti názorných nástěnek, zapůjčených panem ing. M. Chaloupkou z Kostelce nad Orlicí.
Věříme, že právě výstava přivede do našich řad nové, mladé zájemce o včelky a včelaření.
Václav Jirásek, předseda základní organizace Českého svazu včelařů v Českém Meziříčí

 POZVÁNKA NA TAJNÝ POCHOD
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční Tajný pochod, který se každý rok koná 29. prosince.
Start bude jako obvykle u místního obchodu, čas bude upřesněn na vývěsce. Tradičně na
tajném výletě bude rozdán program výletů KČT Pohoří pro rok 2020.
Za KČT Pohoří Aleš Mervart

 PODĚKOVÁNÍ HEJTMANA ZA CELOROČNÍ PRÁCI
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění ve své obci, ať již jako členové
zastupitelstva, sboru dobrovolných hasičů, zástupci sportovních oddílů, včelařů, rybářů,
myslivců nebo kteréhokoliv jiného místního spolku, srdečně poděkoval za vaši soustavnou,
nezištnou a obětavou práci ve prospěch nás všech, stejně jako za rozvoj partnerství a
spolupráce mezi krajem a místní samosprávou. Zároveň všem občanům našeho kraje přeji
klidný advent a úspěšné vykročení do nového roku.
Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje
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 PŘEDVÁNOČNÍ IMPULZY
Kde domov můj? Je snad náš domov tam, kde máme adresu? Nebo tam, kde s námi bydlí
naši příbuzní? Adresy měníme, lidé kolem nás se střídají a někteří zůstanou i zcela sami. Kde
je pak náš domov? Domov je velmi osobní záležitost, učeně se tomu řekne: domov je tam,
kde najdeme svou identitu, zakotvení a přijetí.
Co znamená být doma? Být doma, znamená vědět cosi o své rodině, o svých předcích i
dětech, znát nepřibarvenou realitu své rodiny a svého rodokmenu. Ale ještě důležitější je
nezůstat pouze u těchto poznatků, ale hledat skutečný domov, kde jsem přijat a milován,
ačkoli jsem nemožný, zapatlaný a hříšný. To je domov, který mohu poznávat za každých
okolností a do kterého mě zve Bůh přes Ježíše. Bohu je jedno, odkud jsem, jaký jsem, ale
čemu věřím. Přesněji, zda hledám domov jako nějakou skrýš, jako nějaký hrad, ve kterém se
zamknu, nebo domov, kde jsem přijat, pochopen a milovaný, ačkoli nejsem perfektní.
Na Vánoce můžeme znovu prožívat to, že Bůh v Ježíši z Betléma nepřichází jako zákonodárce,
jako vychovatel a už vůbec ne jako dozorce hříšných lidí. Ježíš přichází jako přítel a průvodce,
který nám dává zakusit, že život se žije v milosrdné Boží lásce a z naší strany stačí jen to,
abychom byli vůči ní otevření a vděční. Tehdy zkusíme tu starou pravdu, že dárky nosí
Ježíšek, čili ti, kteří se nechali proměnit Boží láskou a nemyslí v první řadě na sebe, ale na
jiné, aby je potěšili a obohatili.
Přeji nám všem, abychom byli obdarováni nejen o Vánocích, abychom věděli obdarovávat
nejen o Vánocích a zvlášť, abychom zakusili, i kdybychom byli lidsky zcela sami, že svůj
domov můžeme v plnosti objevovat postupně v Boží lásce zjevené v Ježíši. Podle čeho to
poznáme, že nejde jen o sen, ale o skutečnost? Podle klidu, který se v nás rozhostí, a podle
lásky, která se v nás uhnízdí i tehdy, pokud bychom měli tisíc důvod stěžovat si a plakat.
Pokud jsme to zakusili aspoň trošku, tak si poblahopřejme a vzájemně si pomozme do této
zkušenosti vždy znovu dorůstat a dospívat.
Ze srdce Vám vyprošuji Boží požehnání do celého nového roku 2020.
Váš bratr Augustin Slaninka, CM, děkan

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE V POHOŘÍ
neděle
úterý
středa
čtvrtek
středa

22. prosince 2019
24. prosince 2019
25. prosince 2019
26. prosince 2019
1. ledna 2020

4. adventní neděle
Štědrý den
Slavnost Narození Páně
Svátek sv. Štěpána
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
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 PŘIJĎTE SE ZAPOSLOUCHAT – ADVENTNÍ KONCERT

Koncert ženského pěveckého sboru VLASTA se bude konat v neděli 15. prosince 2019
od 17 hodin v opraveném kostele sv. Jana Křtitele v Pohoří. Vstupné dobrovolné, výtěžek
bude
věnován
na
další
potřebné
rekonstrukce.

 KRÁSNÉ VÁNOCE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zaměstnanci Obecního úřadu Vám přejí krásné svátky plné klidu, pohody a odpočinku.
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SE RECYKLUJÍ NEFUNKČNÍ ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY

A JINÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou
důvodů. Tím prvním je ochrana životního
prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích
v malém množství obsažena. V jedné úsporné
zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka
poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové
využití, jež u zářivek a dalších světelných zdrojů
v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím
recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří
přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec Pohoří.
Obyvatelé naší obce mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení,
zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře, nebo na obecním úřadě nebo v elektro obchodě při
nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další elektrozařízení k ekologické
recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny, zejména
kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě,
z recyklovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se
používá jako technický materiál. Při recyklaci dochází také k ekologickému zpracování
nebezpečných látek, které některá elektrozařízení obsahují (např. rtuť v zářivkách).
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2018 recyklovalo 719 t použitých světelných zdrojů,
což představuje více než 20 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody.
Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně
úsporných zářivek hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci
změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete
na www.ekolamp.cz.
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 AKCE NA PŘELOMU ROKU 2019/2020
datum

název akce

místo

pořadatelé

15.12.

Adventní koncert souboru Vlasta (17:00)

kostel

Obec Pohoří

23.12.

Vánoční troubení koled

kostel

Obec Pohoří

29.12.

Tajný pochod

? km

KČT Pohoří

30.12.

Vánoční pingpongový turnaj

tělocvična

TJ Pohoří

11.1.

Tříkrálová sbírka

obec

Charita + Obec Pohoří

11.1.

Myslivecký ples

pohostinství

Myslivci + Obec Pohoří

18.1.

Nový HK - Hradecké lesy - Třebechovice p/O

13 km

KČT Pohoří

1.2.

Společenský ples Klubu přátel Pohoří

pohostinství

KPP + Obec pohoří

8.2.

Žďár n/M - Maršov - Velké Petrovice - Mýto Hronov

12 km

KČT Pohoří

15.2.

Masopust

obec

spolky + Obec Pohoří

22.2.

Hasičský ples

pohostinství

SDH + Obec Pohoří

Dětský karneval

pohostinství

KPP + Obec Pohoří

7 km

KČT Pohoří

7./8.3.
21.3.

"Vítání jara": Justýnčina stezka (Červená hora Boušín - Mstětín - Červená hora)

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 280 ks. Veškerá práva vyhrazena.
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