LISTY OBCE POHOŘÍ
Občasník o životě a dění v obci

prosinec, č. 2/2012

Advent v naší obci zahájily děti tradičním zpíváním

Krásné
prožití
vánočních
svátků a
úspěšný
vstup do
nového
roku 2013
přeje
Obecní úřad
Pohoří

V naší obci se stalo již téměř tradicí, že
příchod doby vánoční vítají naše děti
připraveným vystoupení. Nejinak tomu
bylo i letos – naše děti ze Základní školy
Pohoří a Mateřské školy Pohoří tak
v pátek 30. listopadu 2012 po páté hodině
večerní pomyslně zahálili dobu adventní.
Letošní adventní zpívání vánočních písní a
koled s dětmi, které proběhlo před
elem Sv. Jana Křtitele, jako vždy pečlivě nacvičily učitelky obou
kostelem
škol, za čež jim samozřejmě také patří díky.
K příležitosti tohoto krásného zážitku se v obci rozzářilo nové
vánoční osvětlení kostelní věže a hlavně nově osvětlený vánoční
stromeček, který nám po zimní období bude připomínat dobu, kdy
bychom se všichni měli zastavit, odpočívat a užívat pohody svátků.

Zimní údržba obecních komunikací - upozornění
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
bci nesplňuje zákonné parametry
para
umožňující
parkování. Každý vůz zaparkovaný na komunikacích v obci tak
porušuje dopravní předpisy a toto porušení zákona může být
i okamžitě sankcionováno státní Policií
olicií či Městskou policií
polici Dobruška.
Rádi bychom Vás upozornili, že obzvláště v zimním období bude
z důvodu 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. Děkujeme.
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Stalo se v obci Pohoří
Památný strom obce
V noci ze 16. srpna 2012 byl neznámým
vandalem uříznut památný strom před obecním
úřadem, který byl vsazen při loňských výročních
oslavách naší obce.
Byl to dub červený, který měl být i po dlouhých
letech připomínkou významného výročí 650 let
od první písemné zmínky o Obci Pohoří. Bohužel
vydržel jen jeden rok.
Obec Pohoří vypsala odměnu ve výši 5000 Kč za
informace vedoucí k dopadení pachatele tohoto
činu. Vzhledem k tomu, že se v naší obci stalo
v poslední době několik závažnějších přestupků, přijalo se několik opatření, která by podobné
chování měla omezit či odhalit.

Nové lavice na Letním parketu Pohoří
Obec Pohoří převzala od firmy Unikov Bzenec nové
kovové lavice. Pohodlné čtyřsedadlové lavice, které
jsou pro větší pohodlí doplněny polstrem, byly
pořízeny za cenu 192.000 Kč s DPH. Toto potřebné
vybavení bylo financováno z mikroprojektu Podpora
rozvoje česko - polských sportovních, kulturních a
vzdělávacích aktivit CZ.3.22/3.3.02/11.02821. Nové
lavice nabídnou pohodlné posezení a zároveň ušetří
čas a peníze, které obec musela investovat při
pořádání obecních kulturních akcí - lavice se totiž
v minulých letech většinou zapůjčovaly z okolních
měst.

Příspěvek starším osobám na rozvoz obědů
Obec Pohoří od dubna 2012 nabízí možnost přispívání osobám v důchodovém věku a osobám
v invalidním důchodu na rozvoz obědů z pohostinství U jedničky v Pohoří. Příspěvek ve výši pěti korun
umožní těmto starším osobám snadněji zajistit každodenní stravování. Od počátku platnosti již obec
poskytla příspěvky ve výši přibližně čtyři tisíce korun.
Přihlásit se k odběru obědů je možné přímo u vedoucího pohostinství U Jedničky.
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Vítání nových občánků obce Pohoří
V měsíci červnu starosta obce Zdeněk Krafka přivítal nové občánky, kteří se narodili v roce 2011. Ještě
před samotným aktem proběhlo společné fotografování před budovou základní školy a fotografování
párů i s jejich ratolestmi. Celkem deset malých dětí, narozených v loňském roce, poté ve společenské
místnosti ve staré škole starosta prohlásil za občany obce. Starosta obce Zdeněk Krafka předal
rodičům nejen památeční knížku a květinu, ale každému novému občánkovi na uvítanou i finanční dar
v hodnotě pět tisíc korun.

Pilawa – Pohoří

1:0

Členové Klubu malého a sálového fotbalu v Dobrušce pořádali akci Dobrušský pohár ve futsalu 2012.
Tato akce byla realizována z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007-2013, název
programu je „Podpora rozvoje česko-polských sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit“, číslo
projektu CZ.3.22/3.3.02/02821

Začátek školního roku
Začátek školního roku proběhl jako každoročně za hojné účasti rodičů a prarodičů nových žáků. Naši
prvňáčci si na nás učitelky i na nové prostředí již zvykli a stali se z nich opravdoví školáci, i když
někteří nejsou za svými krásnými novými aktovkami skoro ani vidět. I naši starší žáci se po
prázdninách již pustili do práce a jde nám to společně pěkně od ruky.
Letošní začátek nového školního roku byl pro nás trochu slavnostnější, než to bývá obvyklé. Po
„pracovních“ prázdninách jsme mohli děti přivítat v nově vymalované a uklizené budově, která
během dvou měsíců prošla i dlouho očekávanou výměnou oken. Jsem moc ráda, že se vše podařilo
zvládnout v termínu a chci na tomto místě poděkovat naší paní školnici Petře Mílové, která je nejen
pracovitá a pilná, ale také na všechny práce dohlížela a pomáhala organizovat tak, aby to doopravdy
dopadlo. Sama si tak prázdniny moc neužila.
Pochvalu samozřejmě zaslouží i náš zřizovatel, tzn. představitelé obce, kteří na celou akci získali
finanční prostředky a organizačně ji zajistili.
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V letošním školním roce jsme přivítali 11
prvňáčků, a tak nám počet žáků stoupl celkem
na 37 žáků. Abychom jim ten letošní školní rok
trochu zpříjemnili, chystáme pro ně a s nimi jako
každoročně spoustu akcí. Již od prvního
zářijového týdne se účastníme plaveckého
výcviku v Plavecké škole v Dobrušce. Tento pro
žáky velmi potřebný kurz se stává pro rodiče rok
od roku finančně náročnější, a tak si vážíme
toho, že i v této situaci nám pomáhá zřizovatel.
I letos přispěl všem našim žákům na plavecký
výcvik celkovou částkou téměř 15 000 Kč.
Vánoční výstava letos bude zaměřená na betlémy ve všech podobách – chceme připravit ve škole
jejich ukázky. Uvítali bychom, kdybyste nám pomohli a pokud nějaký pěkný betlém doma máte,
zapůjčili jste nám ho na výstavu. Na materiálu nezáleží, každý bude nějak krásný.
Pokud se rozhodnete, doneste nám ho do školy, výstava proběhne asi v polovině prosince.
Přeji vám i nám ve škole klidný školní rok 2012 – 2013.
Mgr. Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ

Výměna oken v ZŠ Pohoří
Na základě žádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkova ČR byla
přislíbena naší obci Pohoří finanční
podpora na výměnu nových oken
v Základní škole Pohoří.
Výměnu oken provedla firma
MATRIX. Díky výběrovému řízení se
původní zamýšlená částka snížila
o 1/3 nákladů na 351 121 Kč.
Vzhledem k této úspoře starosta
obce požádal RO SZIF Hradec
Králové o dočerpání částky pro
Základní školu Pohoří na výměnu
dveří, zateplení půdního prostoru a
na poškozenou venkovní fasádu, ke
které došlo při výměně oken. Žádost byla Královéhradeckým krajem schválena. V letošním roce
prošel kompletní údržbou i vnější plášť školy, který byl ošetřen novým nátěrem. Ten budovu opět
opticky oživil a zároveň ji bude chránit na několik dalších let. Celkové náklady na tento projekt, který
byl realizován přes MAS POHODA venkova, se vyšplhaly na částku cca 500.000 Kč.
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Tradiční pohořské Koláčové klání
Stejně jako v minulém roce
ce proběhla i letos 20. října 2012 soutěž v 5. koláčovém
ovém klání. Soutěžilo se ve
třech kategoriích – „sladké“,, „slané“ a „koláče“.. Nad výběrem těch nejlepších výrobků jako
každoročně zasedla několikačlenná porota a vítězové jednotlivých kategorií byly náležitě oceněni.

Pohled
led na plné stoly nadýchaných a voňavých cukrářských výtvorů určitě v každém zanechal příjemné
příje
vzpomínky. Budeme rádi, pokud se i v příštím roce zúčastníte této tradiční akce v hojném počtu.

Posvícení v Pohoří
Dne 7. až 10. září 2012 se v Pohoří konalo posvícení - víkend plný hudby, zábavy a tradičních
posvícenských specialit. V sobotu 8. září hrála k poslechu i tanci skupina KLAPETO. V pondělí pak byla
v pohostinství U Jedničky tradiční ZLATÁ HODINKA, opět doprovázená hudbou.

Kultura
ultura v obci
Obec Pohoří letos společně s Letním
parketem Pohoří pořádaly různé kulturní
akce. Nejprve to bylo Folkové
kové Pohoří
(účinkovali Wabi Daněk, Pouta, Doteky,
Jaroslav Hutka, Lokálka a vše bylo
zakončeno country bálen).. V květnu nám
zahrál Progres a Oboroh. Následovalo
divadlo „25 let s Čápem“ - kabaret s
písničkami ze známých operetek.
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Ochotníci ze souboru Čáp z Dobrušky zazpívali písně a texty z her, operet a muzikálů, například „Na tý
louce zelený“, „Limonádový Joe“, „ Noc na Karlštejně“ a jiné. Další akce byla „ Sraz přátel vozů Škoda
2012“, kde pro zájemce byly připraveny různé soutěže a přehlídka veteránů. Na své si přišli i občané
nejen dříve narození. Uskutečnily se pro ně dva dechové koncerty. Prvním bylo vystoupení Dechové
kapely Veselka pod vedením Ladislava Kubeše, kde byl hostem tradiční a oblíbený člen Divadla Járy
Cimrmana pan Miloň Čepelka - rodák z naší obce. Druhý koncert patřil dechové kapele Libkovanka z
jižních Čech.
Jednoznačně nejočekávanější obecní akcí byl koncert populární cimbálové skupiny Hradišťan pod
uměleckým vedením Jiřího Pavlici. Nezapomnělo se ani na mládež - v Pohoří na Letním parketu
vystoupily například v květnu B-Complex live, v červnu Pěnová párty a Pohodex Team, Pohořskej
motorů řev, v červenci Faktor strachu s Pohodex Team, Tři sestry, v srpnu to byl festival Agressive
Music Fest 2012, kde se střídaly kapely Dymytry, Atari Terror, Spektrum + Klaxon Rock a jiné.
Závěrečná párty byla 15. 9. se skupinou Pohodex Team.
Prakticky každý si tedy mohl vybrat z široké nabídky akcí obce Pohoří a Letního parketu Pohoří.
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Dopravní opatření v obci
Obec Pohoří v letošním roce nadále pokračuje
v realizaci nových dopravních opatření, které by měly
přispět zejména k bezpečnosti chodců a dětí.
V loňském roce došlo k instalaci radarových měření
k hřišti a k mateřské školce. Dále bylo do středu obce
k přechodu instalováno
ováno zrcadlo pro lepší rozhled
chodců a na některá místa byly doplněny reflexní
tabule upozorňující na pohyb chodců a dětí.
V prosinci letošního roku byla dokončena
d
instalace
osvětlení přechodu pro chodce u obchodu, který by
nyní díky nasvícení a reflexnímu
mu značení měl být
dostatečně viditelný ze všech směrů.
Proběhlo rovněž nové proznačení přechodu pro chodce
u Mateřské školy – pohybují se zde často děti z MŠ
a také děti ze ZŠ při cestě na oběd.. V příštím roce bude
právě zde pokračovat úprava autobusového ostrůvku a
vybudování nových parkovacích míst.

Zastupitelstvo obce
VÝPIS Z USNESENÍ z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce
Pohoří dne 20. září 2012
Zastupitelstvo Obce Pohoří schvaluje:
•
•

Schválení stabilizačního příspěvku pro žáky ZŠ Pohoří.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru o pronájmu části pozemku č. 72/1 č. 12/12.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
•
•
•
•

informaci o projektu MAS Pohoda venkova.
návrhy místního zahradníka pana Šolce na obnovu zeleně v PKS a v intravilánu obce.
připravovaný
ovaný projekt na likvidaci bio-odpadů.
bio
informaci obce o podpisu kupní smlouvy o koupi orné půdy kolem tělocvičny v Pohoří.

Zastupitelstvo bylo informováno o výsledku pořádání kulturních akcí.

7

Listy obce Pohoří

Zajímavosti
ZDRAVÍ SKRYTÉ V ČESNEKU
Drobný a hlavně nedoceněný pomocník lidské imunity,
imunity blízký příbuzný
cibule, pažitky a pórku – česnek. Lék na srdce, na nachlazení, střevní
virózy, i na kocovinu. Jen málokdo z nás ví, že jen v Evropě česnekový
výtažek pomáhá až pěti milionům lidí s nemocným srdcem a je obecně
ob
doporučován jako prevence zhoršování krevního oběhu.
Nejznámější je jako přírodní antibiotikum. Obsahuje více než dvě stě
různých substancí, které z něj činí skutečný léčebný prostředek. Česnek
je také bohatý na vitamín A, B a C, selen, vápník a jód.
Zdravotní účinky.
Česnek napomáhá stabilizaci optimální hladiny cholesterolu v krvi, kterou též ředí, a snižuje krevní
tlak. Silně podporuje imunitní systém a je účinný i při běžných a velice častých infekcích horních cest
dýchacích, k desinfekci ústní dutiny
dutiny při infekci zubů či dásní a je vynikajícím desinfekčním
prostředkem a vhodný na prevenci vzniku rakoviny. Lze ho využít i k podpoře látkové výměny, při
regulaci stresu a léčbě cukrovky či k zajištění lepšího hojení ran a poranění. Česnek působí
antibakteriálně,
kteriálně, proti plísním, proti virům, zabraňuje kornatění cév, působí při potížích žaludku
a střev. Léčebné účinky můžeme využívat jak v podobě kapslí, prášků, olejů atd. Česnek má
obrovskou výhodu tím, že se dá pěstovat téměř v každém klimatickém
klimatick
prostředí. Jeho užitečnost
a praktické užívání dokládají již starověké texty pocházející např. z Indie i nálezy v egyptských
pyramidách. V Evropě koluje i pověst o jeho schopnosti odhánět od domu zlé duchy – upíry. Česnek
působí i k detoxikaci střev. Je velmi
lmi účinný při problémech s promořením, např. roupy, kterými se čas
od času od zvířat nakazí děti. K odčervení je samozřejmě využíván hojně i ve veterinárním léčení.
Zajímavostí je jeho účinek na jedince, kteří to přehnali s konzumací alkoholu a nesou si za
z to druhý
den následky. Nejčastěji se s česnekem ale setkáváme v kuchyni. Zejména ve středomořské kuchyni
např. v Itálii a Španělsku. V české kuchyni jej nalézáme též, ale již v podstatě menším zastoupení.
Citace z knihy Léčíme se česnekem od J. Linditsche.
Linditsc

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