LISTY OBCE POHOŘÍ
Občasník o životě a dění v obci

č. 1 / 2015

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás poprvé pozdravil v letošním roce v tomto
vydání Listů obce Pohoří. Tento zpravodaj Vás má informovat
o tom, co se v naší obci stalo nebo co se chystá. Poděkování patří
nejen dopisovatelům za jejich příspěvky, ale hlavně i realizačnímu
týmu, který tyto listy připravuje do podoby pro tisk.
První číslo letošního roku obdržíte v krásném jarním období, ke
kterému nesporně patří i Velikonoce a s nimi spojené svátky.
V tomto období se po zimním odpočinku probouzí příroda
a všechen okolní život.
V příštím vydání obecních listů Vás budeme podrobněji informovat
o havárii vody v budově nového obecního úřadu čp. 117, která se
stala v prosinci minulého roku a od té doby se intenzivně řeší
s dodavateli.
Do konce měsíce února probíhalo vysušování podlah, a v současné
době se provádí přes pojišťovnu soupis poškozených věcí. Po
provedení všech nutných oprav, které půjdou z pohledu obce
pracovně i finančně za firmou Stating, bude Obec Pohoří žádat
stavební úřad o kolaudaci této výjimečné stavby, která se současně
stane i novým bezbariérovým obecním úřadem pro naše občany.
Na jaře také bude probíhat dokončování úprav terénu okolo nové
budovy a v plánu je také nové osázení vzniklých parkových ploch
dekorativní zelení. To je poslední krok, který je nutný dokončit pro
zkrášlení středu naší obce.
Novinky a akce v naší obci můžete také pohodlně sledovat na našich
internetových stránkách „ www.obecpohori.cz “ nebo na oficiální
Facebook stránce obce Pohoří „ www.facebook.com/pohori “.
Přeji Vám, abyste svátky jara a celý zbytek tohoto roku prožili ve
zdraví a spokojenosti svých rodin, a aby vám dobří přátelé stáli vždy
po boku, když je budete potřebovat.

Zdeněk Krafka, starosta obce
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 CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA RODINY MÁROVÝCH
Obec Pohoří uspořádala dne 14. 2. 2015 cestovatelskou přednášku – rodiny Márových Dánsko –
Faerské ostrovy – Island – Grónsko. Márovi v Dánském království viděli například druhou největší
sbírku krokodýlů na světě, vodní zámek na dřevěných kůlech nebo rytířské souboje. Podívali se do
Legolandu, tropických skleníků i mezi netopýry. Následovaly nesčetné vodopády a úžasné fjordy
Faerských ostrovů. Island je svými sopkami, ledovci i vařícím blátem přesvědčil, že si právem zaslouží
své pojmenování Země ohně a ledu. Vyzkoušeli si ale také, jak chutná shnilý žralok a žasli nad
pestrobarevnou přehlídkou polodrahokamů i muzeem penisů. V Grónsku díky svému pobytu
v místních rodinách poznali tradiční způsob života i lovu a zblízka se podívali na telení ledovců.

 MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Dne 17. 2. 2015 se v obci Pohoří konal Masopustní průvod. Kdo dal na svůj plot mašli, měl možnost
si nejen zblízka prohlédnout masky, ale také si poslechnout veselé písničky. Děti ze školy a školičky
pozvali rodiče a prarodiče na parkoviště u základní školy, kde předvedly pásmo písniček a říkadel.

 DIVADLO S NÁZVEM DEN BLBEC
Obec Pohoří pořádala dne 21. 2. 2015 divadelní představení Den blbec od autora Jindřicha Bartoše.
Představení přijel zahrát Divadelní soubor U.F.O. – Unie Ftipných Osobností Komedie – Pletky
s policií, nepovedená návštěva rodičů a nevydařené rande. Všichni jsme to zažili a pak jsme
přemýšleli, proč to potkalo zrovna nás a kde jsme mohli udělat chybu. Ale co když naše kroky řídí
vyšší bytosti, které se ještě k tomu rozhodnou udělat mejdan? Z toho může vzejít jedině den blbec.

 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Obec Pohoří zve všechny své nové občánky ke slavnostnímu vítání, které bude probíhat v měsíci
červnu 2015. Akce je určena všem novorozencům s trvalým bydlištěm v obci Pohoří narozeným
v kalendářním roce 2014. Pokud máte o uvítání zájem, sdělte to prosím na obecním úřadě v Pohoří.
Pro účely evidence budete požádáni o jméno, datum narození dítěte, Vaše jméno a vztah k dítěti,
kontaktní telefon a adresu, na kterou vám bude zaslána pozvánka těsně před konáním obřadu.

 TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
V současné době je Obec Pohoří vybavena barevnými kontejnery na tříděný (separovaný) sběr
odpadů. V letošním roce bude zakoupený šedý kontejner – do kterého patří kovové obaly – železo,
hliník a jiné kovy, které jsou samostatným obalem nebo jeho součástí. Jedná se především o takový
odpad, jako jsou například hliníkové plechovky od piva, limonád, energetických nápojů, dále o víčka
od jogurtů a paštik, obaly hřbitovních svíček, alobal apod. Dále do něj patří prázdné konzervy,
plechovky, plechové uzávěry od zavařovacích sklenic, víčka, klíče, zámky, skoby, hřebíky, medaile,
a další drobný kovový odpad.
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 POPLATKY NA ROK 2015
Místní poplatek za odpady a za psy můžete zaplatit na OÚ Pohoří nebo na účet obce:
124102594 / 0600, variabilní symbol je číslo popisné, do popisu platby uveďte typ poplatku.


Poplatek za odpady na rok 2015 je 400 Kč za osobu trvale hlášenou v obci Pohoří.
Splatnost poplatků je do 30. 4. 2015.
Svozový den popelnic na rok 2015 je každý lichý týden v PONDĚLÍ.



Poplatek za jednoho psa je 100 Kč, za druhého 200 Kč.
Splatnost poplatků je do 31. 3. 2015.

 ODPADY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Tříděním odpadů opravdu můžete ovlivnit životní prostředí víc, než si myslíte. Víte, že …
… 50 kg sběrového papíru nahradí jeden strom 8 m vysoký o průměru 14 cm?
… jedna tuna recyklovaného papíru může ušetřit 1.850 kg dřeva a 109.000 litrů čisté vody?
… čtyřčlenná rodina vyprodukuje 1.360 kg odpadu ročně?

Jak probíhá recyklace papíru?




Třídí se zhruba 50 skupin materiálů – noviny, časopisy, kancelářský papír, vlnitá lepenka, …
Vytříděný papír se lisuje do balíků, které putují do papíren nejen v ČR, ale i po celé Evropě.
Ze sběrového papíru se vyrábí 100% nový papír nebo se přidává do směsí.

Jak probíhá recyklace PET lahví?




Třídí se podle barev na čiré, modré, zelené a zbývající barvy – ručně. Lisují se do balíků.
Poté se dodávají k dalšímu zpracování firmám, které PET lahve drtí, perou a vyrábí tzv. flaky.
Z materiálu se pak vyrábí vlákna, textilie, výplně do interiéru aut, nové láhve apod.

Jak probíhá recyklace plastových folií?





Třídí se na polyethylenové folie (PE) čiré a na barevné.
Lisují se do balíků a dodávají se dále ke zpracování na regranulát.
Regranulát se přidává do směsi, z níž se vyfukují nové folie.
Vzhledem k velkému znečištění folií se musí velké množství exportovat do Asie.

Zbytkové tvrdé plasty, jako jsou plastové hračky, kanystry, květináče, kelímky apod. jsou drceny
a dále využity k výrobě například zatravňovacích dlaždic, plotových dílů apod.

Jak se recykluje sklo?
Třídí se na čiré a barevné, dále pak na ploché okenní sklo. Sklárny poté materiál používají při výrobě
nového, většinou obalového skla.
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 U NÁS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
>>> Zápis do MŠ se uskuteční ve středu 13. 5. 2015 od 13:30 do 15:30 v přízemí budovy MŠ.
Mateřská škola je ve školním roce 2014–15 opět maximálně naplněna. Je zapsáno 28 dětí, z toho
8 ve věku 5–7 let, 10 dětí 4–5 let a 10 dětí 2,5–4 roky. Společně se děti učí žít v kolektivu, osvojují
si dovednosti, návyky a rozvíjí svou osobnost. Výchovně vzdělávací práce vychází ze vzdělávacího
programu „Svět kolem nás“.
Po mnoha letech jsme s dětmi začali 2. října 2014 jezdit na plavecký výcvik do bazénu v Novém Městě
nad Metují. Čtrnáct nejstarších dětí, spolu s dětmi MŠ Rohenice, se v 10 lekcích zábavnou formou
seznamovaly s vodou a učily se základy plavání. Bohužel velká nemocnost v podzimních měsících
ovlivňovala počet dětí na jednotlivých lekcích. Také poplatek za objednaný autobus byl značně
vysoký. V příštím školním roce se proto budeme snažit zamluvit termín v jarních měsících a na jednu
cestu využít linkový autobus, abychom nemuseli platit čekací dobu.

Příjemně jsme prožili adventní období, vystoupili jsme s programem před místním kostelem
a na besídce pro rodiče. I masopustní rej byl zdařilý, rodiče opět připravili pro své děti pěkné masky.
Děkujeme divákům za sladké odměny a finanční příspěvek.
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Nyní se připravujeme na vítání jara a jarní svátky. Nejstarší děti (spolu s dětmi ZŠ) vystoupí s krátkým
programem na slavnostní schůzi ČZS Pohoří dne 28. 3. 2015 v místním pohostinství. 29. května
odměníme děti výletem na Kunětickou Horu, kde v prostorách hradu zhlédneme pohádku „Čertův
poklad“.
V letošním roce se nám již podařilo vyměnit sedáky kolem pískoviště a zakoupit dřevěné zahradní
stolečky se sedátky pro děti. V nejbližší době nás čeká odstranění starých a nevyužívaných bazénů na
zahradě MŠ. Na jejich místě bude vytvořena hrací plocha. Zadali jsme poptávku na rekonstrukci
osvětlení v prostorách herny, třídy a jídelny. Stávající již dlouho nevyhovuje platným hygienickým
normám.
Rádi bychom také oživili prostor třídy novými stolky a židličkami. Vše je závislé na finančních
prostředcích. Chceme, aby prostředí, ve kterém se děti pohybují značnou část dne, bylo příjemné,
vzhledné a po všech stránkách vyhovující.
Za pracovnice MŠ přeji všem mnoho slunce a pohody.
Žďárková Eliška, ředitelka MŠ

 ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Jaro se již vesele hlásí o slovo a my ve škole to jen vítáme. Do oken svítí sluneční paprsky, které sice
občas trochu ruší soustředění, ale nálada je hned lepší a vyučování rychleji ubíhá. Před námi jsou tři
poslední měsíce školního roku a v nich ještě spousta práce.
Letošní zima nám docela rychle utekla. Po vánočních
prázdninách byl nejvyšší čas připravit zápis budoucích prvňáčků
pro příští školní rok. Nejprve jsme do školy pozvali předškoláky
z mateřské školy s paní ředitelkou Žďárkovou, aby to u nás
poznali a zápis byl tak pro ně příjemným zážitkem. Děti si školu
prohlédly, vyzkoušely si i sezení v lavicích a téměř opravdové
vyučování. Ve čtvrtek 22. ledna 2015 proběhl vlastní zápis, ke
kterému se dostavilo 7 dětí se svými rodiči. Přivítaly je
pohádkové bytosti, které si pro budoucí školáky připravily svůj
úkol a doprovodily každé dítě do tříd. Tam je důkladně
prozkoušely naše paní učitelky. Děti si odnášely drobné dárky,
které pro ně připravila paní vychovatelka a členové kroužku
Dovedných rukou. Všichni předškoláci byly ke školní docházce
přijati, a tak se na ně od letošního 1. září těšíme.
Po jarních prázdninách v úterý 17. února nás čekal již tradiční
masopustní průvod a vystoupení masek na parkovišti. S dětmi
jsme prošli celou obec a dopoledne jsme si pěkně užili. Počasí se nám letos vydařilo, masky byly
nádherné, a i když je bolely nohy, svoje vystoupení předvedly výborně a k pobavení všech
přihlížejících.
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Hned druhý den jsme vyjeli bruslit do Opočna a tento sportovní výjezd jsme opakovali ještě jednou
o týden později. Bruslili všichni, každý tak, jak mu to šlo. Někdo hrál hokej, některé děti soutěžily
v družstvech a hrály na honěnou a jiné se snažily neupadnout a přejet kluziště od jednoho
k druhému mantinelu. Bylo to fajn.
A co je před námi? Čekají nás jarní výlety a další společné akce. Tou největší, kterou budeme i letos
připravovat, je již 19. ročník taneční soutěže pro děti ve věku 1. stupně ZŠ Pohořský střevíček, která
proběhne v sobotu 2. května 2015. Soutěže se rok co rok účastní více soutěžících, hlavním sponzorem
zůstává po celou dobu SRPDŠ naší ZŠ. Ostatní sponzoři, kterých si velmi vážíme, jsou po celou dobu
téměř dvaceti let stále ti stejní: paní Jana Mervartová, pan Bezvoda, pan Luboš Jánský, MŠ Pohoří,
KPP a Obec Pohoří. Chtěla bych touto cestou oslovit i vás ostatní možné sponzory naší soutěže. Velmi
bychom uvítali i menší sponzorské dary, aby pro naši školu nebylo finanční zabezpečení této akce tak
náročné. Pokud byste uvažovali o pomoci Pohořskému střevíčku, oslovte, prosím, paní Moravcovou,
vychovatelku ŠD.
Našim stávajícím i novým sponzorům velmi děkuji a přeji všem krásné jaro.
Eva Bělohlávková, ředitelka ZŠ

 PRECLÍKY - TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ RECEPT
1 kg polohrubé mouky, 3 žloutky, 50 g droždí, trochu mléka, cukru a soli na kvásek.
Všechny suroviny zpracujeme na hladké těsto, vyválíme do tvaru válečků, které stáčíme jako preclíky.
Rozložíme na pečící papír a vytvoříme dvě varianty. Sladké potřeme ocukrovaným rozšlehaným
vejcem a posypeme skořicí. Slané potřeme osoleným vajíčkem a posypeme kmínem nebo mákem.
Zprudka pečeme v troubě.
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 LIDOVÉ TRADICE A ZVYKY – VELIKONOCE
Termín oslavy Velikonoc je pohyblivý. Koncil nicejský roku 325 určil datum Velikonoc na první neděli
po prvním úplňku. Tomu předchází doba s četnými zvyky a obyčeji – Postní doby. Začíná Popeleční
středou, končí Božím Hodem velikonočním. V našich podmínkách jsme si Velikonoce prodloužili
o velikonoční pomlázku, která bývá v pondělí po Velikonocích.
Čas předvelikonočního půstu trvá čtyřicet dní. První den je popeleční středa. Popel ze spálených
posvěcených větviček jívy sloužil při tichém obřadu v kostele.
První neděle postní – Černá, ženy nahradily pestré oblečení tmavým. Tradičním jídlem byl pražený
naklíčený hrách – Pučálka.
Druhá neděle postní – Pražná, odvozená od tradičního pokrmu, praženého obilí – Pražmy.
V některých oblastech je nazývána – Samosmetná nebo Smetná, vymetaly se komíny.
Třetí neděle postní – Kýchavá, podle počtu kýchnutí se odvozovala délka života. Kýchání se
vyvolávalo sušenými bylinami, později šňupavým tabákem. Počítání kýchnutí pochází z dob morových
nákaz, kdy kýchání bylo předzvěstí nemoci. Tak se vyvinulo i rčení „Pozdrav Pán Bůh“, které mnozí
užívají dodnes.
Čtvrtá neděle postní – Družební, tuto neděli se uvolňovala postní kázeň, pekly se plněné koláče –
Družbance a v mnohých domech docházelo k návštěvám rodičů budoucího ženicha a nevěsty.
Pátá neděle postní – Smrtná, zvyk vynášení smrti, Moreny, Mařeny… Slámová nebo hadrová figuríny
byla symbolem odcházející zimy a strádání.
Šestá neděle postní – Květná, měla být připomenutím vítání Krista při vjezdu do Jeruzaléma. Palmové
ratolesti nahrazovaly větvičky jívy, které se v kostele světily. Chránily pak po celý rok dům před
nemocí a bolestmi. Mládež chodila po koledě s „lítem“ (větvička z jehličnatého stromu ozdobená
mašlemi – přinášení léta –„líta“), jinde „májkou“ a přinášela do vesnice jaro.
Pašijový týden – poslední týden před Velikonocemi, býval plný zvyků a obřadů.
Modré pondělí a Žluté úterý bývalo dobou úklidu.
Škaredá středa – nesmělo se mračit, jinak by špatná nálada přetrvala celý rok.
Zelený čtvrtek – liturgické roucho mělo zelenou barvu, jedla se zelená jídla pro zdraví.
Velký pátek – den smutku, kdy byl ukřižován Kristus. Zvony již od čtvrtka nezvonily a jejich funkci
přebírala mládež a v době zvonění klapotala pomocí řehtaček a klepačů. Konala se procesí. V ten den
se nesměly dělat žádné zemědělské práce, nesmělo se prát, skály otvíraly ukryté poklady.
Bílá sobota – liturgický oděv je bílý, vesnice šla často procesí ke kostelu.
Neděle velikonoční je dnes vzkříšení, vrcholí velikonoční svátky, končí půst. Světily se pokrmy a každý
kousek dostal, jedl se mazanec, pečeně plněná bylinkami, nádivka zvaná Hlavička.
Kolem vesnice chodily průvody a u polí připevňovaly kříže z posvěceného dřeva.
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Velikonoční pondělí není spojeno s žádnými
liturgickými obřady. Je to však den plný
lidových zvyků. Velikonoční šlehání vychází
z pohanských zvyků, představujících magické
omlazení. Původně se muži a ženy
pošlehávali navzájem. U nás se tento zvyk
postupně vyvíjel a měnil a bohužel
v současné
době
značně
degraduje.
Z laškovného pošlehávání a obdarovávání
malovanými vajíčky se přešlo k průvodům
podnapilých mužů, kteří raději sahají po
alkoholu než po vajíčku. Škoda!

 ORIENTAČNÍ PŘEHLED AKCÍ V POHOŘÍ NA ROK 2015
Termín

Název akce

Pořadatelé

28. 3.

50 let od založení Spolku zahrádkářů

Zahrádkáři, Obec Pohoří

30. 4.

Čarodějnice

2. 5.

Pohořský střevíček

ZŠ, Obec Pohoří

30. 5.

Pohádková náves

KPP, Obec Pohoří

6. 6.

Okresní kolo v požárním sportu

27. 6.

Pouť v Pohoří

3. – 5. 7.

PohoFest

Pořadatel p. Václavovič

17. – 18. 7.

AGRESSIVE Music Fest

Pořadatel p. Vondřejc

3. nebo 10. 10.

Koláčkové klání

Obec Pohoří

listopad

Divadlo Čertův švagr

Obec Pohoří

Listy obce Pohoří vydává Obecní úřad Pohoří, Pohoří 186, 518 01 Dobruška,
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Tisk: Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška – Pulice.
Vychází nákladem 250 ks. Veškerá práva vyhrazena. Titulní foto: Jakub Jirsa
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