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Informace z Obecního úřadu Pomezí
Vážení občané,
Dostává se Vám do rukou podzimní
číslo Pomezského zpravodaje, kdy léto
je nenávratně pryč a nás čekají podzimní vrtochy počasí. Ale podzim dokáže
ukázat i svoji vlídnější tvář, pestrou paletu barev i krásné slunečné počasí. Přeji nám všem, aby těchto prosluněných
dnů bylo co nejvíce.
Situace k pitné vodě v Pomezí
V průběhu letních měsíců, konkrétně začátkem srpna nastala pro oblast
Poličky, Pomezí a Květné mimořádná událost, kdy došlo ke kontaminaci
pitné vody. Dle dostupných informací
došlo 3. 8. na první možné upozornění,
že zažívací potíže občanů mohou být
způsobeny kontaminací vody. Provozovatel zvýšil chlorování vody ve vodovodním řadu a byly odebrány vzorky
z vrtů vodovodního řádu na mikrobiologický a virologický rozbor a následně
odstaveny vrty V7 – lokalita Hegerova
a V6 – lokalita Mánesova. Na základě
zvýšené indikace nárůstu bakterií na
vrtu V7 – 6. 8. 2019 byla o této vzniklé
situaci zpravena obec Pomezí a občané
byli informováni o nutnosti převáření
vody. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje obdržela první informace
od občanů a lékařů 5. 8. 2019. Do tohoto data neměl žádný z kompetentních
subjektů informace o zvýšeném počtu
zažívacích potíží občanů a možném původci způsobených zažívacích potíží.
Detailní rozbory však prokázaly kontaminaci pitné vody způsobenou fekálním znečištěním a přítomnost norovirů, které jsou nejčastějším původcem
průjmových onemocnění.
Na základě těchto rozborů došlo
k průplachům sítě, vodojemů, zvýšenému chlorování, desinfekci vodovodní
sítě a četným odběrům vzorků. Výsledky rozborů byly umístěny na webových
stránkách obce a zasílány občanům

mobilním rozhlasem. Po opakovaném
vyhodnocení vzorků vody bylo dne
14. 8. 2018. Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje odvoláno opatření k převáření vody. Nadále probíhá
monitorování mikrobiologických ukazatelů každý druhý den. V současné
době se intenzivně hledá možný zdroj
znečištění vody za přítomnosti řady odborníků v daném oboru.

V návaznosti na danou událost se připravují ze strany majitele vodovodní
sítě a provozovatele opatření k dalšímu
zabezpečení vodovodní sítě nad rámec
dané legislativy platné pro náš stát.
Výstavba v obci
Rekonstrukce místní komunikace
V červenci byla dokončena rekonstrukce komunikace pod areálem chovatelů v částce 1 295 796 Kč firmou
SKANSKA
Rekonstrukce bytů č. p. 4
Z původního bytu o rozloze 178 m2
vznikly dvě bytové jednotky. Rekonstrukci prováděla firma ELESTAV Vy-

soké Mýto a byla dokončena na konci
června 2019. Zároveň byla provedena
výměna topení v třetím bytě. Celkové
náklady činily 2 536 334 Kč.
TI pro 4 RD
Technická infrastruktura pro 4 rodinné domy je před dokončením. Stavba by měla být předána do konce října.
Úprava veřejného prostranství
S žádostí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury jsme byli úspěšní. Z uznatelných nákladů na stavbu
(3 969 130,84 Kč) SFDI obdržíme 85 %
dotace – jedná se převážně o výstavbu
chodníků, přechodů pro chodce a autobusových zálivů. Stavbu na základě
výběrového řízení realizuje firma PP-GROUP.cz, s. r. o. Proseč. Dokončena
by měla být do poloviny listopadu.
Rekonstrukce dětského hřiště
v areálu u ZŠ dolní
Již od prázdnin slouží nové herní
prvky dětem a mládeži. Výměna herních prvků stála 367 838 Kč, z toho
110 000 Kč uhradila dotace z Programu
obnovy venkova Pardubického kraje.
Sběrný dvůr
S žádostí o dotaci jsme pro velký počet uchazečů nebyli úspěšní, proto bude
v další výzvě žádost o dotaci podána
opětovně.
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 28. 8. 2019 schválilo OZV č. 1
o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí u zdanitelných
staveb a zdanitelných jednotek. Pro Vás
občany se nic nemění. Tato vyhláška
byla vydaná již v roce 1994, ale zákony
se změnily, a proto musela být vyhláška
upravena ve znění současných zákonů.
Věra Chemišincová, starostka
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Ze Zastupitelstva obce Pomezí
Usnesení ze 7. schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 28. 8. 2019
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje: návrhovou komisi Leoš Šedý a Marta Zerzánková; ověřovatelé zápisu
Zdeněk Coufal a Marie Duchečková;
zapisovatel Milan Nespěšný
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
program schůze dle pozvánky.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí zprávu o připravenosti školských zařízení na zahájení školního
roku 2019/2020 bez připomínek.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Pomezí povoluje
Základní škole Pomezí, okres Svitavy pro školní rok 2019/2020 výjimku
z počtu žáků v základní škole stanoveného v prováděcím předpise, kterým je
vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že uhradí
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost
školy, a to nad výši stanovenou nor-

Přehled akcí
hasičárna SDH
26. 10. Zabíjačka
Pomezí
areál
11. 11. Sv. Martin
ZŠ Pomezí
30. 11. Vánoční inspirace
sál – OÚ
7. 12.

Peklo
sál OÚ – SDH
Zpívání
21. 12.
náves – OÚ
u vánočního stromu
Pomezská
28. 12.
sportovní areál
alkošestka
2020
25. 1.

Ples SDH

sál

únor

Školní akademie ZŠ

sál

15. 02. Ples MS Balda
22. 02. Stolní tenis
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sál
sál OÚ – Sokol

mativem. Minimální počet žáků v základní škole ve školním roce 2019/2020
bude 148.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
příjmy a výdaje rozpočtu k 30. 6. 2019.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru bez připomínek.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
prodej části p. č. 10/1.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Pomezí neschvaluje prodej p. č. 5840/1 a pronájem
p. č. 4793/14.
Schvaluje pronájem p. č. 262/1.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
pronájem části p. č. 22.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace mezi Obcí Pomezí a Svazkem
obcí Vodovody Poličsko na stavební
akci „Technická infrastruktura pro 4
RD U Hřiště v obci Pomezí“. Dotace
pro Svazek obcí Vodovody Poličsko
činí 148 806,50 Kč.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
závěrečné účty svazků Kraje Smetany
a Martinů, AZASS a Mikroregionu Poličsko za rok 2018.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Pomezí, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), za použití § 43
odst. 4, § 54 odst. 2 a 55 b odst. 7 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 SB., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2
písm. y zákona č. 128/200 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

1. se seznámilo s předloženým návrhem Změny č. 2 územního plánu Pomezí a s jeho odůvodněním.
2. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního
zákona ověřilo, že návrh Změny č. 2
územního plánu Pomezí není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.
3. rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá z odůvodnění Změny č. 2 územního plánu Pomezí.
4. se rozhodlo vydat Změnu č. 2 územního plánu Pomezí formou opatření
obecné povahy č. 1/2019.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
OZV č. 1/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí věcí
u zdanitelných jednotek.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
OZV č. 2/2019 požární řád obce Pomezí.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci povodňového plánu obce od firmy
VRV Praha za cenu 54 450 Kč.
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vědomí plnění plánu výstavby v roce 2019.
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Pomezí neschvaluje prodej p. č. 737/4.
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
„Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9419001983/4000225209“ mezi
Obcí Pomezí a GasNet, s. r. o.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
podání žádosti o dotaci na stavbu sběrného dvora.
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
částku 50 000 Kč na výsadbu zeleně ve
sportovním areálu.
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy.

Začíná mapování hranic pozemků
Katastrální pracoviště ve Svitavách
v zastavěné části obce Pomezí zahájilo
obnovu katastrálního operátu mapováním.
Jedná se společně s pozemkovými
úpravami o nejpřesnější formu obnovy
katastrálního operátu. Výsledkem má
být nová digitální mapa, která bude
odpovídat skutečné situaci v obci.
Činnost je to časově velmi náročná,
pro Vaši lepší představu – mapování
v Pomezí je naplánováno na tři roky.
V letošním a příštím roce komise složená ze zaměstnanců katastrálního
pracoviště ve Svitavách a ze zástupců
obce obejde s vlastníky hranice jejich
pozemků, které viditelně označí a odsouhlasí svým podpisem v soupise nemovitostí. Komise zároveň na místě
určí skutečný druh pozemku, který se
může lišit od druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí, vyšetří
změny obvodů staveb a dvorů na stavebních parcelách. Výhodou pro vlastníky bude, že drobné změny v rámci
stavební parcely si nebudou muset
nechat zapisovat do katastru geometrickým plánem a listinami, které by si
(pokud by neproběhlo mapování) musel vlastník na svoje náklady opatřit.
Pokud komise ale vyšetří stavby, které
podléhají zápisu do katastru, zapsané
nejsou a stojí na jiném druhu pozemku
než stavebním, bude vlastníky vyzývat
k odstranění nesouladů s údaji katastru a geometrický plán a listiny bude
třeba do stanoveného termínu doložit.
V případě zaplocení do sousedního
vlastnictví, zaplocenou část komise
oddělí, oparceluje a opět vlastníci ušetří za geometrický plán a k budoucímu
vypořádání vlastnictví bude stačit katastru doložit pouze právní listinu.

Souběžně se šetřením hranic bude
probíhat zaměření vyšetřených hranic,
obvodů staveb a uzavřených dvorů,
které je plánováno do listopadu roku
2022. Následovat bude zpracování
naměřených dat a tvorba nové digitální mapy. Ta bude vystavena před dokončením mapování na obci a všichni
vlastníci budou k vystavení pozváni
a seznámeni s výsledky mapování, zejména se změnami ve výměrách jejich
pozemků, které budou konečně odpovídat skutečnému zaměřenému stavu
venku. Ukončení všech prací a zavedení nové mapy do katastru nemovitostí
je plánováno do listopadu 2023.
Šetření hranic s prvními vlastníky bude začínat na konci března 2020. Vlastníci se o šetření hranic
svých parcel dovědí minimálně s týdenním předstihem v doporučeném
dopise, ve kterém bude uveden přibližný čas, kdy komise dojde k jejich
parcelám. Ráda bych zdůraznila, jak je
důležitá přítomnost vlastníků. Šetřící
komise může bez přítomnosti vlastníka vyšetřit hranice sama. Není nutné
mít v soupise nemovitostí vlastníka podepsaného. Určitě se mnou budete ale
souhlasit, že průběh vlastnických hranic odsouhlasený sousedícími vlastníky lépe zabrání do budoucna možným konfliktům o určení vlastnictví.
Komise má ze zákona o zeměměřictví
právo vstupovat na pozemky i do uzavřených dvorů a na Vaše požádání se
zaměstnanci katastrálního pracoviště
prokáží úředním průkazem ke vstupu
na nemovitosti.
Ing. Eva Kunčáková,
vedoucí oddělení aktualizace
katastru nemovitostí,
Katastrální pracoviště Svitavy

Koncert v kostele sv. Jiří
Třetí říjnová neděle v Pomezí je
spojena s výročím posvěcení jejího
kostela a stalo se téměř tradicí, že pomezská farnost pořádá v tento den
koncert. Letos je to neděle 20. října,
kdy ve 14.30 hodin bude provedena
v kostele sv. Jiří „Popelka nazaretská“
autora Václava Renče.
Je to nádherné dílo, které vzniklo
kolem r. 1955 v nelidských podmínkách leopoldovské věznice, kam byl

autor odsouzen na 25 let a které se ven
dostávalo pouze v paměti spoluvězňů sem tam pouštěných na svobodu.
Teprve po svém propuštění v r. 1962
jí mohl autor udělat konečnou podobu. Zazní jako pásmo veršů a hudby,
kterou složil Vít Petrů, a to v podání
pražské Ztracené kapely a jejích přátel
s recitátorem Rudolfem Kvízem. Nenechme si tento neopakovatelný zážitek ujít.

Výstavba
pečovatelských
domků
Tímto bychom vás rádi informovali
o tom, že Svazek obcí AZASS dokončuje v několika svých členských obcích výstavbu pečovatelských domků
(v tuto chvíli Pomezí, Borová, Sádek
a Polička).
Nyní hledáme v členských obcích
Svazku obcí AZASS nejvhodnější obyvatele těchto domků, proto si vás dovolujeme oslovit.
Pečovatelské domky jsou bytovými
domy, kde se nachází v přízemí čtyři
jednopokojové bezbariérové (upravitelné) bytové jednotky s odpovídajícím zázemím pro osoby určené cílové
skupiny.
Osoby, pro které jsou pečovatelské
domky určeny, zde žijí za podpory pečovatelské služby.
Cílem výstavby výše uvedených
domků je zajištění bydlení osobám
v nepříznivé sociální situaci způsobené:
• věkem – senior ve věku 65 let a více
(65+) nebo
• zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby
podle § 7 a násl., zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů
• finančními a majetkovými poměry
(podrobnosti specifikace naleznete
na úřední desce webových stránek
obce Pomezí)
V případě zájmu o bližší informace
o pečovatelských domcích kontaktujte
sociální pracovnici:
Anetu Skálovou
skalova.azass@tiscali.cz
tel. č. 605 459 830).

Noví občánci
Děti narozené v 2. polovině roku 2019
•
•
•
•
•
•

Jandová Vanessa
Vodička Jaroslav
Braha Lily Grace
Kladivová Linda
Musil Tadeáš
Lidmila Vítězslav
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Malé ohlédnutí za školním rokem 2018/2019
Školní rok 2018/2019 byl pro 1. MŠ
Pomezí velkým zvratem. Již během
prázdnin došlo k výmalbě a odstranění nevyhovujícího nábytku.
V září jsme přivítali nově příchozí
děti a učili je pravidlům společného
soužití, za pár měsíců předvedli rodičům, kolik nových básniček a písniček
se naučili. Na Vánoce se děti dočkaly
nového nábytku, který jim umožňuje
lepší přístup k jednotlivým hračkám.
Díky p. Kubíkovi herna dostala jako
dárek obrázek ročních období a ve třídě máme krásnou beruškovou abecedu. Během celého roku jsme se snažili
celkově prostory MŠ zútulnit a vdechnout jim více barev a dětských motivů.
Podnikli jsme návštěvu divadelního
představení ve Fabrice Svitavy a v průběhu roku děti zhlédly řadu divadelních představení přímo v MŠ.
Během listopadu se zúčastnily děti
soutěže, Zdravá a nemocná příroda,
kde získaly 3. místo. (Linda F., Milan
J., Jozefína J., Michaela M., Václav O.)
Ani tento rok jsme nevynechali návštěvu plaveckého bazénu v Poličce,
kam se děti nejdříve jezdily saunovat
a během jara začaly navštěvovat kurz
plavecké výuky pro předškolní děti.
Formou hry získaly děti povědomí
o dopravní problematice při návštěvě
dopravního hřiště v Poličce.
Velké díky patří SDH Pomezí, kteří
pro děti připravili nejedno zajímavé
dopoledne s názornými ukázkami.
Nově je naše školka přihlášena do
projektu, Celé Česko čte dětem, zaměřeného na čtenářskou gramotnost dětí.
Žáci 2. stupně ZŠ Pomezí nám chodili předčítat z dětských knih, což byl
pro naše mrňousky nevšední zážitek,
stejně jako pohádka „O Zlatovlásce“,

Pod vedením zkušených hráčů Michala
Mičky a Miroslava Kotoučka TJ Sokol
Pomezí založil pro naše nejmenší
fotbalovou přípravku (více na straně 5).
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na kterou nás pozvali deváťáci přímo
k nim do školy.
V rámci projektu, Malá technická
univerzita, si děti přiblížily formou her,
kreslení plánků, staveb z různorodých
kostek polytechnické činnosti. Bohužel tento projekt musel být předčasně
ukončen vzhledem k finanční náročnosti.
Než jsme se nadáli, bylo tu jaro
a s ním DEN ZEMĚ – společně s dětmi
jsme se snažili alespoň okolí MŠ zbavit
odpadků a poukázat na vliv člověka na
životní prostředí.
Den dětí proběhl ve venkovních prostorách, kde se změnila zahrada v jednu nekončící pohádku plnou úkolů
a odměn.
Podnikli jsme výlet na Sv. Kateřinu,
kde děti navštívily minifarmu p. Fá-

berové. Díky p. Krejčímu jsme měli
možnost nahlédnout do pracovního
nasazení hajného a myslivce, kteří nás
zasvětili do tajů přírody na výletě do
Borové.
A konec roku patřil našim předškoláčkům, s kterými jsme se rozloučili
v Přístavu v Poličce.
Šerpování, házení láhve s přáníčky
do rybníka, skládání papírových loděk
a hledání pokladu byly poslední hrátky před školními povinnostmi našich
předškoláčků.
S přáním toho, aby loďka osudu nejen předškolních dětí, plula vždy tím
správným směrem, jsme zakončili náš
školní rok.
Ředitelka 1. MŠ Pomezí
Šárka Kašová

Školní rok 2018/2019 v II. mateřské
škole – horní
Je tu opět začátek školního roku
a s ním nesnadný návrat do školských
zařízení. Děti jsou po prázdninách
plných her, dovádění, pobytů u vody
a dovolených zvyklé na volnější režim
a je pro ně těžší dostat se zpět do zaběhnutého řádu. Děti, které do mateřské školy nastupují nově, se musí aklimatizovat a zvykat si na úplně nové
prostředí, režim, lidi, kamarády…
Kapacita naší školky je poslední dobou zcela naplněna na maximální počet 28 dětí.
Do základní školy odešlo 9 dětí.
V naší mateřské škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu:
„Čtvero ročních období,“ kde se snažíme vést děti k všestrannému poznávání přírody, k tvořivosti a samostatnosti. Naším cílem je, aby děti získaly
rozmanité zkušenosti a dovednosti;
vytvářet podmínky pro všestranný
rozvoj dětí. Vzdělávací nabídku se
snažíme obohacovat různými akcemi,
kdy jezdíme s dětmi do kina, divadla,
Divadelního klubu v Poličce, plavat,
bruslit, pořádáme besídky, dílničky
a společné vyrábění s rodiči. Do školky za námi pravidelně jezdí Divadlo
Jojo, které svými úžasnými pohádkami a příběhy vtáhnou děti do děje.
V rámci udržování výborných vztahů

se základní školou a školní družinou
jsme byli pozváni na divadlo secvičené družinou a také žáky 9. ročníku.
Navštívili jsme 1. třídu a uspořádali
schůzku s p. učitelkou budoucích prvňáků a s p. zástupkyní. S krátkým programem jsme vystupovali „V Pekle“
v hasičárně, u vánočního stromu, přivítali jsme nové občánky do naší obce
V tomto roce jsme poprvé vyzkoušeli Zážitkový stan. Byla to malá kopule
postavená na podiu na sále, kde jsme se
s dětmi uložili a náhle se octli ve vesmíru plném planet. Dozvěděli jsme se,
jak která planeta vypadá, jak se jmenují, jak je to s obíháním okolo slunce. V mžiku jsme se přenesli na noční
oblohu, kde zářila spousta hvězd, a my
se dozvěděli, jak se ty nejznámější jmenují a do kterého souhvězdí patří. Jak
jednotlivá souhvězdí najdeme a také
ve kterém období jdou nejvíce vidět.
Nakonec jsme si pohybově vyzkoušeli
ztvárnit obíhání planet okolo slunce.
Děti byly velmi nadšené a touto formou si velice dobře zapamatovaly, jak
to vypadá ve vesmíru a na obloze. Tento zážitek jsme ještě umocnili výletem
do Planetária v Hradci Králové.
Všem dětem přejeme úspěšný školní
rok
Kolektiv II. Mateřské školy

Dění v ZŠ Pomezí
Prázdniny utekly jako voda a my
stojíme opět na prahu nového školního roku. Člověk by měl žít hlavně
přítomností a plánovat budoucnost,
přesto dovolte malé ohlédnutí za rokem uplynulým.
Školní život našich žáků se odehrával v různých oblastech. V první polovině roku jsme se věnovali „osmičkovým“ výročím. Uspořádali jsme Den
otevřených dveří spojený se vzpomínkovou výstavou mapující tuto
slavnostní událost, žáci též navštívili
tematické „osmičkové“ výstavy v poličském muzeu. Toto výjimečné výročí bylo umocněno zasazením stromků
„republiky“ na obou stupních škol.
Proběhlo mnoho vědomostních
a dovednostních soutěží a akcí. Za
zmínku určitě stojí olympiády v různých předmětech (například v českém i anglickém jazyce, v matematice, v zeměpisu a dějepisu, olympiáda
biologická, Pythagoriáda). Úspěšní
jsme byli i v dokazování různých dovedností a šikovnosti (Technohrátky,
Zdravohrátky, soutěže mladých zdra-

votníků a mladých cyklistů, soutěž
Postav most). A mnohé další a další
a…
Čas jsme věnovali také kultuře. Tak
jako každý rok jsme přivítali příchod
sv. Martina. Školní děti přispěly svými výrobky na pomezskou vánoční
i velikonoční inspiraci. Veřejnost tak
mohla obdivovat jejich šikovnost.
Několikrát jsme se podívali do poličského muzea, do divadla například
na Otvírání studánek a na divadelní
představení v anglickém jazyce, na
tradiční Mimefest a filmový festival
Jeden svět. Zapojili jsme se do recitační soutěže a do pěvecké soutěže Poličský skřivánek, odkud jsme přivezli
několik ocenění.
Naskytly se nám možnosti k zdokonalování konverzace v cizím jazyce.
Naše škola se zapojila do eTwinningového projektu s názvem English
class of 2019. Ten umožnil žákům nahlédnout do života jiných evropských
zemí a zároveň poskytnout informace o kultuře naší, a to vše v angličtině. Velmi úspěšně proběhl projekt

TJ Sokol Pomezí z.s.
Vážení příznivci sportu
a přátelé,
chtěl bych vás touto cestou
seznámit s novinkami v TJ
Sokol Pomezí z.s.
Do mužstva mužů se po
zkušenostech v krajských soutěžích vrátili Marek Leinweber a Vaško Matěj. Po
dostavbě rodinného domu přišel Milan
Češka a z hostování se vrátili Ondra
Hladík a Jan Poliačik. Na marodce po
operaci kolene zůstává už jenom Petr
Mojdl. Tomuto kolektivu zůstali věrni
i Michal Mička a Pavel Drobný, kteří
již plánovali ukončení sportovní kariéry. Tyto změny v mužstvu, jak pevně
věřím, se projeví na kvalitě týmu a jeho
forma půjde nahoru.
Mužstvo dorostu zůstalo prakticky
ve stejné sestavě jako v loňské sezoně,
velkou posilou se zdá být Ondra Tulis,
který přišel z Poličky.
Nyní mi dovolte oznámit velice příjemnou zprávu. Pod vedením zkušených hráčů Michala Mičky a Miroslava
Kotoučka jsme se rozhodli založit pro
naše nejmenší fotbalovou přípravku.

Nábor sportovců proběhl mezi rodiči,
babičkami i dědečky v dolním sportovním areálu. Pomohl i ředitel základní
školy pan Bronislav Králíček. A světe
div se, tolik zatracované děti, zhýčkané počítači a mobilními telefony, se
přišly seznámit se sportovním prostředím v počtu 27 chlapců a dívek. Děkuji
všem a dávám palec nahoru. Další případní zájemci ve věku 6–11 let se mohou dostavit každý čtvrtek od 17:00 hodin na pravidelný trénink do dolního
sportovního areálu. V zimním období
budeme využívat naši krásnou obecní
tělocvičnu.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří
nám drží palce a i přes počáteční neúspěch nám zachovali přízeň. Dík patří
i všem sponzorům (MŠMT, obec Pomezí, Kytos Kamenec, Fitness Pomezí
i Pardubický kraj), kteří naše sportovní
aktivity podporují. Přeji vám všem příjemné podzimní dny plné zdraví a radosti ze života.
Zdeněk Stoklásek
předseda TJ

EDISON, během něhož do naší školy
zavítali čtyři stážisté z různých zemí.
V průběhu celého týdne nám představili své země, poznali tu naši a umožnili nám zdokonalit se v angličtině.
To vše bylo završeno týdenním výjezdem do Anglie, kde naši žáci měli
možnost se na vlastní kůži přesvědčit,
že znalosti cizích jazyků jim otevírají
„bránu“ do světa. Cestu k tomuto cíli
školním dětem ulehčila a nadále bude
ulehčovat nová jazyková učebna.
Nezapomněli jsme ani na to, že je
třeba rozvíjet nejen ducha, ale i tělo,
a proto jsme se zapojili do soutěží
sportovních (do turnajů ve florbalu,
v malé kopané, do atletických soutěží) a uspořádali jsme sportovní den
pro naše žáky. Zdokonalovali jsme se
i v lyžování a plavání.
Bylo by toho ještě mnoho, ale nastal
čas věnovat se současnému školnímu
roku. Ten začal nástupem celkem 150
žáků na oba stupně škol, z toho nově
přišlo 23 prvňáčků. Odpolední činnost dětí budou zajišťovat dvě oddělení školní družiny. V personálním
obsazení došlo k jistým změnám, přišly dvě nové paní učitelky a na druhý
stupeň nová paní školnice.
Mnohé z výše zmíněných akcí se
budou opakovat i v tomto školním
roce. Proto dovolte zmínit jen některé. V brzké době vyrazí žáci druhého
stupně za renesančními památkami
na jižní Moravu. Přesně 11. listopadu
proběhne tradiční přivítání sv. Martina. Na tento školní rok plánujeme
školní akademii a každoroční konferenci Všeho s mírou, kde mohou naši
žáci veřejně předvést své dovednosti
a šikovnost. Budeme také pokračovat
v poznávání cizích zemí, tentokrát
vyrazíme za krásami a pamětihodnostmi Paříže. Při příležitosti slavností v obci budou uspořádány Dny
otevřených dveří na obou stupních
školy a veřejnost se tak bude moci
seznámit se školním děním v reálu.
Podrobnosti o školních činnostech
se můžete dozvědět ve výroční zprávě školy, na webu www.zspomez.cz
a každého čtvrt roku v žákovském časopisu Záklaďáček (první číslo již na
konci září).
Nezbývá než se rozloučit a dětem,
rodičům i zaměstnancům školy popřát úspěšný školní rok.
Mgr. Nataša Dostálová
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Vážení spoluobčané,
V obci Pomezí vytváříme občanskou infrastrukturu, která se skládá
z dobrovolných kontaktních údajů na občany, kteří v obci Pomezí bydlí,
pracují, podnikají nebo zde studují jejich děti. Vše je samozřejmě v souladu
s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Díky této infrastruktuře jsme schopni zvýšit úroveň bezpečí, zapojit více občanů
do
kulturního
a
sportovního dění, umožnit efektivnější a modernější
komunikaci mezi občanem a úřadem, zvýšit
čistotu veřejných prostranství,
rychleji a efektivněji řešit vznikající nejen technické problémy ve
veřejných
prostorech a celkově více občany zapojit do dění na v obci Pomezí.
Co Vás čeká za zprávy?
Krizová komunikace
Povodňové nebezpečí
Ochrana zdraví a majetku
Zhoršená smogová situace
Krizové řízení

Kulturní a sportovní akce
Pozvánky na kulturní události
Pozvánky na sportovní utkání
Pořádání zábavních akcí pro děti

Informace z úřadu
Upozornění na odstávky vody
Výpadky elektrické energie či plynu
Termíny svozů nebezpečného
a objemného odpadu
Změny úředních hodin
Upozornění na termíny a povinnosti atd.

Zpětná vazba
Potvrzení účasti na akcích
Podněty od občanů – černé skládky,
poškozený veřejný majetek, nesvítící
veřejné osvětlení, nalezené a ztracené
věci apod.
Názory občanů na dění v obci

To a mnohem více získáte jednoduchou registrací ZDARMA:
-

Přes mobilní aplikaci Zlepšeme Česko
Přes webovou stránku www.obecpomezi.mobilnirozhlas.cz
Vyplněním přiloženého registračního letáku a předání na Úřadu obce Pomezí
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat:

-

SMS zprávy,
zprávy do aplikace,
e-maily,
hlasové zprávy
o důležitých aktualitách upozornění na odstávky
energií, pozvánky na kulturní
události a mnoho dalšího.

Kontakt na OÚ Pomezí: telefon starostka 461 729 804, telefon účetní 461 729 179, mobil starostka 731 612 038, fax 461 729 179
www.obecpomezi.cz, e-mail: obecpomezi@seznam.cz
Povoleno pod č. j. 100/99, MK ČR E 12057, neprošlo gramatickou korekturou tisku.
Vytiskla Tiskárna Polička, grafická úprava a sazba – jkd6

