LISTY OBCE POHOŘÍ
Občasník o životě a dění v obci

PF 2017
Slunce se vynoří,
hned však se k Pohoří skloní,
rychle skloní, a pak se dostaví
dlouhá a pokojná noc….
Krásné a klidné svátky.

č. 3 / 2016
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 POZVÁNKA NA ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ, ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMKU A DIVADLO PRO DĚTI
V pátek dne 25. listopadu od 17 hodin jste srdečně
zváni na ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ před kostelem, kde nás
děti z MŠ a ZŠ Pohoří svým pásmem vánočních koled
uvedou do nadcházejícího adventního období.

Po rozsvícení Vánočního stromu bude v Pohostinství v 18 hodin uvedena divadelní pohádka
„O princezně, která ráčkovala.“ Hraje divadelní soubor F. A. Šubert Dobruška. Představení je pro
všechny zdarma.

S adventním zpíváním bude jako tradičně otevřen stánek u kostela.
Prodej bude zahájen v 16:30 hodin a můžete si zde zakoupit výrobky
maminek a dětí z mateřské školy a občerstvení pro děti i dospělé.
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 9. POHOŘSKÉ KOLÁČOVÉ KLÁNÍ
V sobotu 15. října 2016 se v obci Pohoří v sále Pohostinství U jedničky soutěžilo o nejlepší napečenou
dobrůtku v soutěži Pohořské koláčové klání. Tato soutěž má již svou tradici. Sešlo se mnoho už na
pohled chutných koláčů a dalších sladkých i slaných výrobků. Je zajímavé, že koláčů ubývá a přibývá
výrobků v ostatních kategoriích, nejvíce ve Sladkém pečení. Proto v této kategorii bylo vyhlášeno
5 cen. Porota to v rozhodování měla opravdu těžké.
Celkem porota hodnotila 43 výrobků, z toho:




7 výrobků – v kategorii KOLÁČE
22 výrobků – v kategorii SLADKÉ
14 výrobků – v kategorii SLANÉ

Byly uděleny dvě zvláštní ceny a to:



Cena za umělecký dojem Kateřině Grimové z Pohoří za Dýňové muffiny.
Cena nejmladšího účastníka soutěže Michalovi Šounovi z Českého Meziříčí, který dodal
Míšovy chlebíčky.

 Kategorie - KOLÁČE

pořadí
1.
2.
3.

soutěžící – jméno a odkud je
Čermáková Marie, Nové Město nad Metují
Kubcová Jindra, Čánka
Kubíčková Michaela, Pohoří
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název výrobku
Svatební koláčky
Koláčky s mandlovo-ořechovou náplní
Maminčiny pouťové
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 Kategorie - SLADKÉ

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

soutěžící – jméno a odkud je
Nejmanová Milena, České Meziříčí
Zemanová Lenka, Dobruška
Effenberková Ludmila, Pohoří
Nováková Jana, Pohoří
Krafková Lída, Pohoří

název výrobku
Čokoládové dortíčky
Vánoční perníčky
Ořechové kornoutky
Kardinálovy řezy
Malinové dortíky

 Kategorie – SLANÉ

pořadí
1.
2.
3.

soutěžící – jméno a odkud je
Kubcová Jindra, Čánka
Jurásková Anna, Pohoří
Motlíček Břetislav, Pohoří

název výrobku
Rajčatový koláč
Cuketové placičky
Slaninový kuiš
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 DRAK PETÁK ANEB RECYKLOHRANÍ V ZŠ
Předposlední říjnový týden naši Základní školu zaplavila povodeň PET lahví. V rámci Recyklohraní se
učitelky s dětmi pustily do sbírání prázdných PET lahví, z kterých sestavily ocas pro Draka Petáka.
V úterý 25. 10. 2016, kdy bylo plánované předvedení Draka veřejnosti, od rána lilo jako z konve.
Proto se již uvažovalo o odložení akce na příští pondělí. Jako zázrakem však před určenou hodinou
déšť ustal.
Žáci vynesli svého draka na parkoviště, kde proběhlo měření. Drak složený z 580 PET lahví přesáhl
svojí délkou 31 m. Potom následoval průvod přes střed obce. Přeci jen při této délce chvilku trvalo,
než se celý Drak přesunul přes silniční přechod u Obecního úřadu a tak byl na okamžik i zastaven
provoz. Podívaná ale stála za to.
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Po akci byl Drak opět rozložen a PET lahve odevzdány do tříděného odpadu k recyklaci. Tento odpad
putoval na třídící linku v Rychnovku u Jaroměře.
Naše děti se byly podívat, co se děje s odpadem dál. PET lahve se třídí podle barev na čiré, zelené,
modré, směs PET lahví, ostatní plasty se třídí na duté plasty, obaly od čisticích prostředků, polystyren,
Tetra-pack od nápojů a kelímky od jogurtů. Z vytříděných odpadů se lisují balíky. Ty jsou pak
prodávány konečným zpracovatelům. Recyklací se vyrábí opět PET lahve nebo silonové vlákno, které
je zpracováno např. na tričko, fleecovou mikinu, výplň do peřin a spacáků nebo hračku pro děti.
Ze směsných plastů vznikají protihlukové stěny kolem dálnic nebo materiály připomínající dřevo.
Vyrábí se z nich lavičky, verandy, dětská hřiště, okna nebo plastové střešní krytiny.
I v Pohořské Mateřské škole našel recyklovaný plast využití. Mají z něj sedáky kolem pískoviště.
Ty nahradily původní dřevěné, které měly malou trvanlivost, brzy uhnívaly a musely se často
vyměňovat. Třídit se vyplatí! Pokud se PET lahev dostane do směsného komunálního odpadu nebo
je odhozena v přírodě, doba jejího rozpadu je až 100 let! Také papír, který běžně kupujete,
je většinou recyklovaný. Vyrábí se z něj sešity, časopisy, toaletní papír, krabice a papírové obaly.
Lepenka se používá na výrobu tepelných izolací.
Děkujeme všem, kdo dětem pomohli a přidali se ve sbírání PET lahví a Vám všem, kdo odpad třídíte.

 OSMNÁCTÁ VÝSTAVA ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
Ve dnech 6. až 9. října 2016 se konala v Častolovicích, dnes již tradiční a velice známá, nejen v našem
kraji, výstava „Zahrada východních Čech“. Proč se o této výstavě zmiňuji jako předseda naší ZO ČZS.
Protože na této výstavě jsme se letošního roku aktivně účastnili již podvanácté, bez přerušení.
Nebylo to od samého začátku jednoduché, obstát mezi ostatními ZO v okrese, zejména těmi daleko
silnějšími, z velkých obcí a měst. Postupně jsme si ale vybudovali čestné místo s pochvalou
od samotných organizátorů. Často zaznívalo „Pohoří zase nejlepší“, což vždy potěšilo.
Z účasti v tomto roce máme opět dobrý pocit z odvedené práce, o čemž svědčí i několik přiložených
fotografií. Co je však pro další práci daleko důležitější, jsou vztahy mezi členy z vlastní základní
organizace a dalších organizací okresu. Vždy je to pro nás určitý svátek, kdy se vždy po roce
setkáváme, dnes již se známými členy z dalších organizací při přípravách i na samotné výstavě. Naši
pravidelnou účast považujeme za čest, že můžeme reprezentovat i samotnou naší obec.
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Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem členům naší ZO, kteří jakýmkoliv způsobem
přispěli k úspěchu na letošní výstavě.
Zároveň bych chtěl poděkovat i ostatním občanům za stejnou podporu. V neposlední řadě obci
Pohoří za podporu finanční, bez které by nebylo možné vlastní expozici realizovat.
Ještě jednou všem vřele děkuji! Za celou základní organizaci: předseda Jaroslav Mervart.

 VÁNOČNÍ VÝSTAVA ŽÁKŮ ZŠ A MŠ
Žáci a učitelky Základní školy a Mateřské školy v Pohoří Vás zvou na VÁNOČNÍ VÝSTAVU ŽÁKŮ
ve čtvrtek 15. 12. 2016 od 16:30 do 18:30 hodin v budově Základní školy v Pohoří.
V 17:00 a v 17:30 hodin proběhne vánoční vystoupení žáků Základní školy. Veřejná generální zkouška
je naplánována na jedenáctou dopolední.
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 PLÁNOVANÉ AKCE V OBCI
25.11.
25.11.
3.12.
15.12.
15.12.
23.12.
23.12.
30.12.

Adventní zpívání před kostelem
17:00 | před kostelem | pořádá Obec Pohoří, ZŠ, MŠ
Divadlo - pohádka "O princezně, která ráčkovala"
18:00 | v sále pohostinství | pořádá Obec Pohoří
Nohejbalový turnaj Poslední smeč 2016
v tělocvičně | pořádá TJ Pohoří ve spolupráci s Obcí Pohoří
Vánoční výstava ZŠ a MŠ
16:30-18:30 | v budově ZŠ | pořádá ZŠ a MŠ Pohoří
Vánoční vystoupení žáků ZŠ
17:00 a 17:30 (11:00 veřejná generálka) | v budově ZŠ | pořádá ZŠ Pohoří
Vánoční koncert Gabriely Machové s otcem a Zdeňka Svědíka s dcerou
18:00 | v kostele
Vánoční troubení před kostelem
19:00 | u kostela
Pingpongový turnaj
pořádá TJ Pohoří ve spolupráci s Obcí Pohoří

MÍSTNÍ SPOLKY zvou na plesy pořádané začátkem roku 2017:
7.1.

Myslivecký ples

28.1.

Hasičský ples

18.2.

Ples Klubu přátel Pohoří

Listy obce Pohoří vydává Obecní úřad Pohoří, Pohoří 186, 518 01 Dobruška,
tel.: 494 623 346 | e–mail: urad@obecpohori.cz | web: www.obecpohori.cz
Facebook stránka obce Pohoří: www.facebook.com/pohori
Grafická příprava: Vega TEAM – www.vegateam.cz | www.reklamnistudio.cz
Tisk: Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška – Pulice.
Vychází nákladem 250 ks. Veškerá práva vyhrazena.

8

