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Informace z Obecního úřadu Pomezí

Poděkování

Vážení občané,
před nedávnem jsme přivítali magický rok 2020, a protože letošní zima nám
mnoho zimních radovánek nenadělila,
o to víc se asi všichni těšíme na jaro, na
první rozkvetlé květy a sluneční paprsky. Rok 2020 nám opět přichystal několik stavebních akcí, které přispějí ke
zlepšení prostředí v obci, ale především
tradiční oslavy obce, tentokrát 755 let
od první písemné zmínky o Pomezí.

Chtěli bychom poděkovat všem lidem, kteří nám pomohli napravit nemalé škody na našem domě po požáru
střechy ve čtvrtek 13. června 2019. Jedná se především o členy profesionálních sborů z Poličky a Svitav a sborů
dobrovolných hasičů z Pomezí a Lezníka.
Náš velký dík patří také Obecnímu úřadu Pomezí zastoupeného paní
starostkou Věrou Chemišincovou za
jednorázovou finanční podporu a zajištění dřeva z obecního lesa na vazbu
nové střechy. Za odvedení profesionální práce či zapůjčení potřebných věcí
dále děkujeme pracovníkům pily Mayer v Květné, tesařům Jaroslavu Holcovi a Stanislavu Nyklovi, Milanovi
Nespěšnému z Lika v Poličce, Tomáši
Niklovi z pomezského střediska Agronea Polička, Františku Jílkovi, Martinu Kozáčkovi, Michaele Švandové, Leoši Lukáškovi, Josefu Lukáškovi a Janu
Navrátilovi.
V neposlední řadě chceme poděkovat všem kamarádům a známým, kteří
během celého léta obětovali svůj volný
čas a pomohli nám dostat náš domov
opět pod střechu.
Rodina Šimonova,
Doležalova a Gregorova

Oslavy obce
V letošním roce uplyne 755 let od
první písemné zmínky o naší obci a po
pěti letech se uskuteční opět velkolepé
oslavy v obci.
Proběhnou 20. 6. 2020 od 13.30 hodin v areálu u ZŠ horní. Můžete se
těšit na vystoupení historického šermu, vystoupení dětí z mateřských škol
a žáků základní školy, taneční uskupení Rozárky z Jimramova, vystoupí
hudební skupina Revoluce, pražská
skupina Šlapeto a určitě si nenecháte ujít vystoupení skupiny Argema.
Oslavy obce budou zakončeny taneční
zábavou. Další doprovodné programy
se ještě připravují. Již předem Vás společně se zastupiteli obce srdečně zvu
a těším se společné setkání. Budeme
doufat, že počasí v letošním roce bude
přívětivější, než před pěti roky.
Výstavba v obci na rok 2020
V letošním roce budou vyměněny
autobusové přístřešky na zastávkách
u ZŠ dolní a Paseky a vybudovány
nové přístřešky na těchto zastávkách
ve směru na Stašov. Bylo požádáno
o dataci z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje.
Dokončena bude výstavba nového
osvětlení v horní části obce, je naplánováno provedení oplocení základní školy dolní a oprava spadlé zídky
v dolní části obce.

Zpracovává se projektová dokumentace na zateplení a novou fasádu
I. MŠ a školní jídelny, u I. MŠ bude
rovněž vyměněna zámková dlažba.
Rekonstrukcí projde sociální zařízení
v II. MŠ horní.
Projektová dokumentace se rovněž
zpracovává na přístavbu školní dru-

žiny u ZŠ horní, výměnu podhledů
stropu, vzduchotechniku a akustiku
v kulturním domě.
Byla znovu podána nová žádost o dotaci na výstavbu sběrného dvoru, protože v loňském roce jsme nebyli z důvodu převisu žádosti úspěšní.
Zpracovává se pasportizace rybníku
u areálu chovatelů, která je nutná k odstranění nánosu bahna a usazenin.
Po zpracování projektových dokumentací budou tyto objekty postupně
zařazovány do výstavby v obci.
Poděkování zastupitelů
Děkujeme manželům Jílkovým za
darování vánočního stromu.
Věra Chemišincová, starostka

Vzpomínka
Dne 1. 11. 2019 uplynulo 10 let ode dne, kdy
nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka, sestra
a babička paní Slavomíra Stříteská.
S láskou vzpomínají
manžel Jiří, syn Petr a dcera Lucie
s rodinami.
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Ze Zastupitelstva obce Pomezí
Usnesení z 8. schůze Zastupitelstva
obce Pomezí konané dne 27. 11. 2019
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje:
návrhovou komisi Mgr. Tomáš Lopour
a Vladimír Šedý, ověřovatelé zápisu Zdeněk Stoklásek a Petr Němec, zapisovatel
Milan Nespěšný
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
program schůze dle pozvánky.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje příjmy a výdaje rozpočtu obce
k 31. 10. 2019.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
Příkaz k provedení inventarizace a jmenování členů hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vědomí plnění plánu výstavby v roce 2019.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vědomí zprávy Kulturní komise a Komise
životního prostředí a územního plánování.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
prodej částí p. č. 680/1 a 4000/45 za cenu
20 Kč.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje prodej stavebních parcel p. č. 5895/2
a 5895/3 na základě žádosti schválených
žadatelů i na partnerky žadatelů.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje prodej p. č. 4112/7 a 4112/8 za cenu
20 Kč/m2.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje prodej části p. č. 4000/1 za cenu
20 Kč/m2.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
prodej části p. č. 556/2, 554, 547 za cenu
20 Kč/m2.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
plán práce RO a ZO na 1. pololetí 2020.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
plán výstavby na rok 2020.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje dodatek smlouvy mezi Obcí Pomezí
a PP-GROUP. cz, s. r. o. na akci „Úprava prostranství před obecním úřadem
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v Pomezí“. V dodatku se snižuje celková částka za dílo o méněpráce na
11 893 504 Kč.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Pomezí
a ELESTAV, s. r. o. na zhotovení připojovací komunikace k domu s pečovatelskými byty za cenu 316 399 Kč.
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze
psů.
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
OZV č. 4/2019 o místním poplatku za
využívání veřejného prostranství.
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
smlouvu o převodu práv a povinností
mezi Obcí Pomezí a Svazkem obcí Vodovody Poličsko.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
návrh příjmů a výdajů rozpočtu obce na
rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu
obce na roky 2020-2023.
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Pomezí neschvaluje vybudování parkoviště u bytového
domu č. p. 361 na p. č. 10/1.
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
podání žádosti o dotaci na výměnu autobusových zastávek z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok
2021.
Usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
podle § 76 zákona o obcích poskytnutí mimořádné odměny starostce obce
Věře Chemišincové za získání dotace na akci „Úprava prostranství před
obecním úřadem v Pomezí“ a dlouhodobých dobrých výsledků v hospodaření obce ve výši 50 000 Kč. Mimořádná
odměna bude vyplacena v nejbližším
výplatním termínu.
Usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje,
podle § 76 zákona o obcích, poskytnutí
mimořádné odměny ve výši 2 000 Kč za
pomoc při pořádání obecních akcí členům zastupitelstva, členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva.
Mimořádná odměna bude vyplacena
v nejbližším výplatním termínu.
Usnesení č. 24:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
rozpočtové opatření č. 10 dle přílohy.

Usnesení z 9. schůze Zastupitelstva
obce Pomezí konané dne 16. 12. 2019
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje: návrhovou komisi Ing. Libor Škorpík a Tomáš Nikl, ověřovatelé zápisu
Mgr. Jiří Svoboda a Mgr. Jana Venclová,
zapisovatel Milan Nespěšný
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
program schůze dle pozvánky.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
příjmy a výdaje rozpočtu obce na rok
2020 a střednědobý výhled rozpočtu
obce na roky 2020-2023.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
OZV obce Pomezí č. 5/2019, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
uzavření Dohody o ukončení smlouvy
o převzaté vodě k čištění uzavřené dne
3. 10. 2013 mezi městem Polička, Obcí
Pomezí, 569 71 Pomezí 4, IČO: 00277185
a VHOS, a. s. Nádražní 1430/6, 571 01
Moravská Třebová, IČO: 48172901, s dodatkem č. 1 ze dne 10. 4. 2014, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
uzavření Dohody o ukončení dohody
o vzájemné spolupráci uzavřené dne
28. 11. 2013 mezi městem Polička, Obcí
Pomezí, 569 71 Pomezí 4, IČO: 00277185
a VHOS, a. s. Nádražní 1430/6, 571 01
Moravská Třebová, IČO: 48172901, dle
důvodové zprávy.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi městem Polička
a Obcí Pomezí, 569 71 Pomezí 4, IČO:
00277185, dle důvodové zprávy.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
cenu stočného na rok 2020 na 53,04 Kč
bez DPH.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vědomí cenu vodného na rok 2020. Cena
vodného činí 33,18 Kč bez DPH.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje,
dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017
Sb., odměny neuvolněným str. 3

Ze Zastupitelstva obce Pomezí
str. 2 členům zastupitelstva s účinností od 1. 1. 2020 takto:
místostarosta
10 125 Kč
člen rady
3 375 Kč
předseda výboru
1 688 Kč
předseda komise
3 338 Kč
předseda komise
+ člen rady
6 713 Kč
člen zastupitelstva
1 100 Kč
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
uzavření smlouvy na služby GDPR mezi
Obcí Pomezí a ORFAST spol. s r. o., Květná 85, 572 01 Polička, IČO: 48151858.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
rozpočtové opatření č. 11 dle přílohy.
Usnesení z 10. schůze Zastupitelstva
obce Pomezí konané dne 19. 2. 2020
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje: návrhovou komisi Tomáš Nikl a Jiří
Dočekal, ověřovatelé zápisu Mgr. Jana
Venclová a Mgr. Jiří Svoboda, zapisovatel Milan Nespěšný
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
program schůze dle pozvánky.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí příjmy a výdaje rozpočtu za rok
2019.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí inventarizaci majetku obce
k 31. 12. 2019.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru a Finančního výboru bez připomínek.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
prodej p. č. 402/17 za cenu 40 Kč/m2.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
prodej části p. č. 5410 a 5414/1 za cenu
40 Kč/m2.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje zástavní smlouvu na nemovitost
p. č. 5895/2 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje prodej části p. č. 3967/1 za cenu
40 Kč/m2.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Pomezí odkládá
schválení pronájmu p. č. 107.

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Pomezí, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a)
č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), schvaluje starostku obce,
jako určeného zastupitele ve věci pořízení Změny č. 3 ÚP Pomezí. Zastupitelstvo
obce Pomezí záměr schvaluje. Pořízení
změny č. 3 ÚP Pomezí se odkládá do
doby doložení vlastnického práva navrhovatelů na pořízení změny ÚP Pomezí
k části pozemku p. č. 4822 dotčené změnou nebo souhlasu vlastníka téhož pozemku s požadovaným záměrem.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
návrh rozpočtu Svazku obcí AZASS na
rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2020-2024.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
návrh rozpočtu svazku Kraje Smetany
a Martinů na rok 2020 a střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2020-2023.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Poličsko na rok 2020 a střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2020-2023.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace na vzduchotechniku v kulturním domě včetně
pasportizace budovy.
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova SZIF na nákup 60 ks stolů a 100 ks
židlí.
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
rozšíření Strategického plánu rozvoje
obce o bod – modernizaci kulturního
domu o zakoupení vybavení sálu (stoly
a židle) dle důvodové zprávy.
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce schvaluje ceny za
prodej pozemků na 40 Kč/m2 a pronájem pozemků dle přílohy. Nové ceny
za pronájem pozemků budou platné od
1. 1. 2021.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
dodatek smlouvy CITELUM, s. r. o. za
provoz veřejného osvětlení. Cena na rok
2020 činí 3812 841 Kč.
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
zaměstnání 3 osob do pracovního po-

měru na dobu určitou od 1. 4. 2020 –
31. 10. 2020.
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje zástavní smlouvu na nemovitost
p. č. 5895/2 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje poskytnutí dotace z Programu obce
pro poskytování dotací pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Pomezí z. s. ve výši
110 000 Kč.
Usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje žádost o prodej části p. č. 4822 pod
chodníkem a pověřuje starostku k jednání o prodeji.
Usnesení č. 24:
Zastupitelstvo schvaluje hospodářské
výsledky příspěvkových organizací obce
za rok 2019, a účetní zůstatky ponechává
v jejich rezervních fondech.
Usnesení č. 25:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy.

Zápisy do MŠ
Zápis do I. MŠ Pomezí 283
• Kdy: Čtvrtek 14. 5. 2020
• Kde: v I. MŠ Pomezí
• V kolik: 15.00–16.00
• S sebou: Vyplněnou žádost
o přijetí do MŠ potvrzenou od
lékaře, platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte,
rodný list dítěte.
Dne 21. 4. 2020 srdečně zveme
rodiče a jejich děti do naší MŠ na
Den otevřených dveří od 8.30 do
10.30 a 14.00–16.00 hod. Budete
mít možnost prohlédnout si mateřskou školu a pohrát si se svými
dětmi v kolektivu ostatních dětí
a získáte bližší informace o školce.
Zápis do II. MŠ Pomezí 102
• Kdy: Úterý 12. 5. 2020
• Kde: v II. MŠ Pomezí
• V kolik: 14.30–16.00
• S sebou: Potvrzenou přihlášku
od lékaře. Přihlášku je možné
vyzvednout během měsíce dubna v I. a II. MŠ Pomezí. Potvrzení od lékaře nesmí být starší víc
než měsíc.
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Pečovatelské
domky Svazku
obcí AZASS
Rádi bychom vás informovali o tom,
že Svazek obcí AZASS dokončuje výstavbu pečovatelských domků v obci
Borová, Sádek a Pomezí. V Poličce
jsme výstavbu pečovatelského domku
již ukončili.
Nyní hledáme nejvhodnější obyvatele těchto domků.
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+) a finančními a majetkovými
poměry, nebo
• zdravotním stavem, kdy je osoba
závislá na pomoci jiné fyzické osoby a pobírá příspěvek na péči a finančními a majetkovými poměry
(podrobnosti k finančním a majetkovým poměrům naleznete v záložce aktuality na níže uvedených
webových stránkách)
Své případné žádosti zasílejte nejpozději do 30. 4. 2020 na adresu Svazku obcí AZASS (Eimova 294, Polička)
nebo kontaktujte sociální pracovnici
Bc. Anetu Skálovou skalova.azass@
tiscali.cz, tel. 605 459 830.
Další podrobnosti a aktuality naleznete na našich webových stránkách:
www.azass.cz.
Sociální pracovnice
Svazku obcí AZASS

Noví občánci
Narozené děti na konci roku 2019
• Řehořová Karolína 28. 10. 2019
• Hoffmann Richard 19. 12. 2019
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Zpráva finančního výboru
Obce Pomezí za rok 2019
Finanční výbor pracuje v následujícím složení:
• předseda Vladimír Šedý,
• členové Zdeněk Stoklásek, Jana Pokorná, Tomáš Nikl, Milan Stýblo
• a za Obecní úřad se kontrol účastní
Marta Zerzánková.
Na rok 2019 byl vypracován plán
práce finančního výboru, podle kterého bylo postupováno.
Byly provedeny kontroly pokladny
Obecního úřadu Pomezí, kontroly
pohledávek obce, průběžné kontroly
dodržování čerpání rozpočtu, kontroly řádného použití dotací obce příspěvkovými organizacemi, kontrola
majetku obce a jeho inventarizace,
kontrola hospodaření základních
škol, mateřských škol a školní jídelny,
kontrola příjmu z prodeje dlouhodo-

bého majetku a kontrola účetní závěrky obce a závěrečného účtu.
Z uvedených kontrol byly provedeny zápisy, které jsou uloženy u účetní
obce paní Marty Zerzánkové. Provedenými kontrolami nebyly shledány
žádné závažné nedostatky v hospodaření obce ani jejích příspěvkových
organizací.
Celkem se v roce 2019 sešel finanční
výbor 6x.
V roce 2020 proběhla zatím jedna
schůze finančního výboru, na které byl vypracován plán práce na rok
2020.
V měsíci březnu dle tohoto plánu
proběhnou kontroly hospodaření příspěvkových organizací a kontrola pokladny obecního úřadu.
Předseda finančního výboru
Vladimír Šedý

Sběr odpadů
Sběr nebezpečných odpadů, objemných odpadů, elektrozařízení a osobních pneumatik proběhne v pátek
3. 4. od 12.00–17.00 a v sobotu 7. 4. od
9.00–12.00 za jídelnou AGRONEY
v Pomezí.
Upozorňujeme občany, že se nebudou přebírat stavební odpady jako stavební suť, eternit, lepenka, stará okna,
dřevo, zemina, střešní krytiny…
V letošním roce SPOZ nebude dělat
sběr železa, proto bude možné odevzdat zdarma i železný odpad.
Veškeré odpady budou v uvedené termíny přebírat od občanů zaměstnanci
obce!!!
Objemné odpady
Odpady, které se nevejdou do popelnice pro svůj rozměr, např. starý nábytek, koberce, matrace, linolea, sanitární technika, peřiny apod.
Nebezpečné odpady
Odpady, které mají nebezpečné vlastnosti, a proto se nesmí vhazovat do popelnic!!!
Jsou to např. léky, zářivky, akumulátory, barvy, ředidla, obaly od barev
a ředidel, minerální oleje, monočlánky,
chladicí kapaliny, brzdové kapaliny, tonery do tiskáren, atd.

Elektrozařízení
Nedílnou součástí domácností jsou
také elektrozařízení.
Nefunkční elektrozařízení může obsahovat nebezpečné látky, které ohrožují životní prostředí a lidské zdraví.
Z tohoto důvodu je nutné, aby se
použitá elektrozařízení odkládala jen
v místech k tomu určených, nebo do
míst zpětného odběru.
Příklady elektrozařízení:
• Velké domácí spotřebiče – ledničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, elektrické sporáky, mikrovlnné
trouby…
• Malé domácí spotřebiče – vysavače,
topinkovače, fritovací hrnce, žehličky, ventilátory…
• Zařízení inform. technologií – počítače, telefony, kancelářská technika, tiskárny…
• Spotřebitelská zařízení – televizory,
přehrávače, fotoaparáty, videa, radiopřijímače, fotoaparáty, nabíječky, mobilní telefony, tiskárny…
• Osvětlovací zařízení – světelné
zdroje (zářivky, úsporné žárovky)
• Elektrické nástroje – vrtačky, pily,
šicí stroje, brusky, pájky…
• Hračky, vybavení pro volný čas–
autodráhy, herní konzole, kapesní
digitální hry…

Rozpočet na rok 2020
Příjmy
Daň z příjmů fyz. osob
placená plátci
4 300 000 Kč
Daň z příjmů fyz. osob
placené poplatníky
150 000 Kč
Daň z příjmů fyz. osob
vybíraná srážkou
400 000 Kč
Daň z příjmů
právnických osob
3 800 000 Kč
Daň z příjmů právnických
osob za obec
800 000 Kč
Daň z přidané hodnoty 9 000 000 Kč
Poplatek za provoz
systému KO
500 000 Kč
Poplatek ze psů
22 000 Kč
Poplatek za užívání
veř. prostranství
4 000 Kč
Správní poplatky
1 000 Kč
Daň z hazardních her
100 000 Kč
Daň z nemovitých věcí 1 300 000 Kč
splátky půjček
12 000 Kč
NI přijaté trasfery
ze státního rozpočtu
307 000 Kč
pozemky – pronájmy
250 000 Kč
lesní hospodářství
1 000 000 Kč
odvádění a čištění
odpadních vod
1 900 000 Kč
zájmová činnost
v kultuře – KD
8 000 Kč
Sportovní zařízení
v majetku obce
100 000 Kč
bytové hospodářství
122 000 Kč
nebytové hospodářství
90 000 Kč
Pohřebníctví
40 000 Kč

Komunální služby
a územní rozvoj j. n.
5 000 Kč
Využívání a zneškodňování
komunál. odpadů
160 000 Kč
Celkem
24 371 000 Kč
Výdaje
pěstební činnost
40 000 Kč
podpora ostatních
prod. činností lesa
640 000 Kč
správa v lesním
hospodářství
120 000 Kč
Silnice
100 000 Kč
ostatní záležitosti
pozemníchkomunikací
300 000 Kč
rekonstrukce
autob. zastávek
500 000 Kč
Odvád. a čišť. odp. vod
a nakládání s kaly
1 900 000 Kč
vodní díla v zem. Kraj.
– pasport stavby
200 000 Kč
I. MŠ / Neinv. přís.
zřízeným PO
337 000 Kč
II. MŠ / Neinv. přís.
zřízeným PO
258 000 Kč
II. MŠ – plyn
68 000 Kč
Základní školy / Neinv. přísp.
zřízeným PO
1 210 000 Kč
ZŠ – plyn
153 000 Kč
ŠJ / Neinv. přís.
zřízeným PO
366 000 Kč
Činnosti knihovnické
40 000 Kč
Ost. záležitosti
kultury – kronika
20 000 Kč

Kůrovec a obecní lesy
V současné době je snad již každá informace z lesnického sektoru
spojována s kůrovcovou kalamitou.
V tomto případě nebudu bohužel ani
já výjimkou a připojím se s malým
kůrovcovým zpravodajstvím.

Nástup kůrovcové kalamity v lesích
obce Pomezí naprosto jednoznačně
ukazují zvyšující se roční objemy na-

hodilých těžeb. Ještě v roce 2017 byl
podíl kůrovcové těžby pouze ve výši
7 %, v roce 2018 a 2019 se tato těžba navýšila téměř na 60 % celkového
objemu. Kromě těžby kůrovcové se
zpracovává i ostatní větrná a sněhová
kalamitní hmota. Plánované úmyslné obnovní těžby se zcela zastavily. Kůrovcové napadení se vyskytuje
v menších ohniscích na celém lesním
majetku. Nejvíce jsou poškozeny
porosty v lesním komplexu směrem
k obci Vysoký Les. Obecní lesy jsou
zde v okrajových partiích lesního
komplexu a jsou tak extrémně vystavovány plnému slunečnímu záření
a proudění vzduchu.
Těžba kůrovcové hmoty se přirozeně promítá i do celkové ekonomické bilance hospodaření. str. 6

Ost. záležitosti
sdělovacích prostředků
35 000 Kč
příspěvek církvím
20 000 Kč
kulturní dům
80 000 Kč
Záležitosti cirkví, kultury
a sd. prostředků – SPOZ 45 000 Kč
Sportovní zařízení
v majetku obce
170 000 Kč
příspěvek TJ Sokol
125 000 Kč
dotace neziskovým
organizacím
38 000 Kč
bytové hospodářství
30 000 Kč
nebytové hospodářství
3 000 Kč
Veřejné osvětlení
400 000 Kč
budovy, haly, stavby
900 000 Kč
Pohřebnictví
20 000 Kč
komunální služby
3 000 000 Kč
zaplocení školní zahrady ZŠ dolní

500 000 Kč
oprava zdi
700 000 Kč
rekonstrukce ploch
ze zám dlažby I. MŠ
350 000 Kč
PD – přístavba družiny,
zateplení MŠ, chodníky 700 000 Kč
rekonstrukce sociálního
zařízení
500 000 Kč
monitoring dotačních
programů
200 000 Kč
Ost. NEI transfery
– AZASS, Mikroregion
75 000 Kč
obnova katastrálního
aparátu
150 000 Kč
Sběr a odvoz nebezpečných
odpadů
20 000 Kč
Sběr a odvoz komunálních
odpadů
865 000 Kč
sběr a odvoz
ostatních odpadů
85 000 Kč
sběrný dvůr
200 000 Kč
kompostárna
20 000 Kč
Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň
60 000 Kč
výsadba sportovních areálů120 000 Kč
kulturní akce v obci
500 000 Kč
charita
30 000 Kč
Krizová opatření
30 000 Kč
požární ochrana
180 000 Kč
příspěvek na mladé hasiče 50 000 Kč
Zastupitelstva obcí
1 400 000 Kč
Činnost místní správy 1 600 000 Kč
Příjmy a výdaje
z úvěr. finanč. operací
20 000 Kč
Pojištění funkčně
nespecifikované
180 000 Kč
platby daní a poplatků
st. roz.
900 000 Kč
daň z příjmu za obec
800 000 Kč
Finanční vypořádání
minulých let
20 000 Kč
Celkem
21 373 000 Kč
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Přehled akcí

Technické vzdělávání žáků

25. 1.

Ples SDH

sál OÚ (proběhl)

15. 2.

Ples MS Balda

sál OÚ (proběhl)

22. 2.

Stolní tenis

29. 2.

Dětský karneval

sál OÚ (proběhl)

12. 3.

Školní akademie

prezentace ZŠ
Pomezí - sál OÚ

8. 4.
19. 4.

Zápis do 1. třídy
ZŠ Pomezí
Zahájení
motorkářské
sezóny

sál OÚ Sokol
(proběhl)

Výsledky technického vzdělání
se projevují každoročními úspěchy
v soutěžích. Adam Staněk a Martin
Hegr sestavili programovatelné roboty a poprvé se zúčastnili soutěže
v Pardubicích.
Velkého a již opakovaného úspěchu
dosáhli naši žáci v Masarykově střed-

Marek Bukáček, David Flídr a Adam
Fáber prokázal šikovnost, dobré
technické myšlení, a skvěle tak reprezentoval ostatní spolužáky Základní
školy Pomezí.
Do oblasti úspěchů technického
vzdělávání můžeme připojit i vynikající umístění našeho žáka Marti-

ní škole Letovice v soutěži Postav
most. Dovezený sestavený most ze
špejlí byl ohodnocen odbornou porotou 6. místem.
Na místě žáci sestavili další most,
který se porotě líbil a v zátěžové
zkoušce dobře obstál. Poprvé jsme
získali skvělé 1. místo. Tým ve složení

na Hegra v okresním kole fyzikální
olympiády, kde se 4. místem zařadil
mezi úspěšné řešitele. Výborných výsledků dosahují žáci na Technohrátkách pořádaných Pardubickým krajem na odborných školách.

1. stupeň ZŠ
Motorkáři
Pomezí

24. 4.

Všeho s mírou

sál - ZŠ

25. 4.

Pouťová zábava

sál - SRPŠ ZŠ

2. 5.

Dětská hasičská
soutěž

sportovní
areál – SDH
Pomezí

Výstava drobného
SCHDZ Pomezí
zvířectva
oslavy obce
areál
20. 6.
Pomezí
Tenisový turnaj
Sokol
červenec
čtyřhry

23.–24. 5.

15. 8.

Noční nohejbal

SDH – areál

Cyklistický závod
sportovní areál
v Pomezí
hasičárna –
31. 10. Zabíjačka
SDH Pomezí
srpen

11. 11. Sv. Martin

areál - ZŠ

29. 11. Vánoční inspirace

sál - OÚ

prosinec Krampus show

SDH

Zpívání u vánočníareál - OÚ
ho stromu
Předsilvestrovský
prosinec
sportovní areál
běh
prosinec
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23. 1.

Ples SDH

sál

6. 2.

Stolní tenis

20. 2.

Ples MS Balda

sál

27. 2.

Dětský karneval

sál OÚ

sál OÚ - Sokol

Mgr. Jiří Svoboda

Kůrovec a obecní lesy
str. 5 Výrazně se snižuje celkové
zpeněžení, dřevní hmota se z důvodu
obrovské nabídky velice obtížně uvádí na trh.
V takto obtížné době je důležité
využívat všechny dostupné finanční podpory vztahující se na lesnické
hospodaření. Každý rok jsou čerpány
podpory na obnovu a výchovu porostů, nově jsme v minulém roce čerpali příspěvky na budování nových
oplocenek a úspěšně byly vyplaceny
i kompenzace na kůrovcovou kalamitu. Všechny tyto prostředky nám
pomáhají překonat tuto složitou situaci.
V rámci obnovy lesa se výrazně
změnil poměr zalesňovaných druhů

dřevin. Z listnatých dřevin jsou vysazovány nejvíce buky, duby javory
nebo lípy. Z jehličnanů převládá jedle bělokorá, v menším zastoupení se
objevuje i modřín nebo douglaska.
Smrk má výrazně nižší zastoupení,
podporován je hlavně u přirozené
obnovy a na optimálních stanovištích.
Kalamita bude zcela určitě pokračovat dále. Důležité však bude v této
situaci neztrácet optimismus a naději, že toto složité období překonáme
a podaří se nám les pro další generace znovu obnovit.
Ing. Radek Krejčí,
odborný lesní hospodář

Z činnosti SPOZ Pomezí v roce 2019
Sbor pro občanské záležitosti Pomezí v roce 2019 oslavil 45. výročí
založení. Při slavnostním setkání
u příležitosti oslavy tohoto významného výročí jsme si spolu s členy, kteří SPOZ zakládali nebo se v průběhu
minulých 45let na jeho činnosti podíleli, připomněli jednotlivé akce a slav-

nostní obřady. Při prohlížení fotografií či kronik jsme zavzpomínali na
naše spoluobčany i na zážitky, které
jsme při naší práci prožili.
Péče o pomezské spoluobčany, které se v minulých 45 letech věnovalo
celkem 24 členů a v současné době
tuto práci vykonává dalších 10 členů SPOZ, představuje mnoho hodin
strávených jak při akcích samotných,
tak i při jejich přípravě a organizačním zajištění. Za to, že členové SPOZu
byli ochotni tyto hodiny svým spoluobčanům věnovat ze svého volného
času, jistě patří dík jak těm, kteří stáli
u zrodu této společenské organizace,
tak i těm, kteří od nich štafetu převzali a zajišťovali péči o spoluobčany po
celých uplynulých 45 let. Poděkování
patří i jejich rodinným příslušníkům,
kteří je v této činnosti podporovali a mnohdy také přiložili ruku ke
společnému dílu. Zástupci Obecního
úřadu, starostka Věra Chemišincová
a místostarosta Milan Nespěšný, všem
přítomným vyjádřili poděkování za
jejich záslužnou dlouholetou práci
a předali drobné upomínkové dárky.
Doufáme, že při oslavě příštího kulatého jubilea SPOZu, se opět sejdeme
v tak hojném počtu jako tentokrát

a budeme moci zavzpomínat na další úspěšné akce, které SPOZ tradičně
zajišťuje. V roce 2019 jsme např.: přivítali do života v naší obci celkem 20
nových občánků, účastnili se zápisu
do 1. třídy ZŠ v dubnu i zahájení školní docházky v září, kde novopečení
prvňáčci obdrželi od SPOZu knižní

se zájezd neuskutečnil. Věříme ale,
že letos na jaře, kdy chceme nabídku
zopakovat, společně s našimi seniory
některý z krásných koutů naší vlasti
obdivovat budeme.
V průběhu loňského roku naši členové navštívili s gratulací a malým
dárkem 45 spoluobčanů, kteří se dožili 80a více let. (90 a více let se dožili
4 ženy a 2 muži)
Další významnou událost v životě člověka – Zlatou svatbu – oslavil
v květnu spolu s námi jeden manželský pár. Diamantovou svatbu, tj. 60 let
společného života, si v létě připomněli
dva manželské páry. Všem těmto spoluobčanům přejeme k jejich krásným
životním jubileím hodně klidných
a spokojených dní prožitých ve zdraví
v kruhu svých blízkých.
Hodně zdraví a životního elánu přejeme i všem ostatním občanům a věříme, že budeme mít spoustu příležitostí potkávat se s nimi při akcích,
které pro ně rádi připravíme i v roce
2020.
Za Sbor pro občanské záležitosti
Jana Venclová

Zápis do ZŠ
Pomezí

upomínku. V červnu jsme se pak rozloučili s deváťáky, kteří ukončili povinnou školní docházku.
V jarním období jsme provedli sběr
starého železa. Výtěžek z této akce je
stejně jako v jiných letech věnován na
finanční zabezpečení akcí SPOZ, jako
je např. zájezd pro důchodce. Loni na
podzim jsme chtěli našim seniorům
dopřát výlet do Čech pod Kosířem
a do Prostějova, ale pro malý zájem

Školní rok se překulil do své druhé poloviny a je načase přemýšlet
o roce následujícím. Nezbytným
krokem k jeho přípravě je zápis dětí
do první třídy ZŠ. Ten se uskuteční ve středu 8. dubna od 13:00 do
16:30 na prvním stupni ZŠ.
Nad hladkým průběhem bude
bdít budoucí učitelka první třídy,
paní Kamila Hloušková. Se současnými páťáky pro děti připraví
zábavné úkoly na několika stanovištích. Rodiče pro vyplnění nezbytných dokumentů s sebou přinesou
rodný list dítěte, žádost o přijetí,
popřípadě žádost o odklad i s přílohami a průkaz totožnosti.
Zápisu se mohou zúčastnit i děti,
kterým byl loni povolen odklad
školní docházky. O podrobnostech
je bude škola informovat na „předzápisových“ schůzkách v jednotlivých mateřských školách.
Za ZŠ Pomezí
Nataša Dostálová
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Činnost SDH Pomezí
Drazí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a já jsem vyhrála, jako každý rok, první místo, jehož
cenou je sepsání krátkého článku do
našeho zpravodaje a zhodnotit rok
uplynulý.
Hned ze začátku roku nás čekal nesnadný úkol, vytvořit společenskou
událost, která bude úspěšná. Ano,
mluvím o našem plese, který loňského roku přivedl extrémní počet návštěvníků. Není to však jenom o tomto jednom dni, ale zahrnuje celý týden
příprav a mnoho času našich členů.
Nebojím se však napsat, že byl, jako
každý rok, velmi úspěšný a všichni
jsme si ho užili.
Odpočatí, po malém únorovém oddychu, jsme museli načerpat nové vědomosti (a znovuobjevit staré) a tak
se jaro, jako každý rok neobešlo bez
školení výjezdové jednotky a vedoucích kolektivů. Stejně jako členové
se muselo naleštit a odzimovat i naše
vybavení a stroje, aby byly plně připraveny na novou sezónu.
Léto tradičně patří našim soutěžním družstvům ve všech kategoriích.
Naši sportovci však nezahálí a důležitost příprav si uvědomují. Hned
po skončení sezóny nastává tzv. zimní příprava, s dětmi jsme chodili do
nové tělocvičny, muži a ženy si k této
činnosti ještě přidávají posilování při
brigádách v lese. Můžu se sebevědomím říci, že naše týmy jsou i letos fyzicky připraveny!
Soutěže nám nekončí s létem, ale
přetrvávají až do poloviny podzimu,
nemyslete si proto, že máme dlouhou
pauzu naplněnou nicneděláním. Po
sbalení a úklidu techniky následují za
poměrně krátkou dobu dlouhé přípravy, abychom Vám mohli nabídnout
domácí výrobky z naší/Vaší zabíjačky.
Konec roku jsme začali netradičně s tradičním Mikulášem, který byl
obohacen Krampusáky a ohnivou
show. Věříme, že se Vám tato změna
líbila. Tečkou za rokem 2019 pro nás
byla výroční valná hromada a volby do vedení našeho sboru. Novým
starostou (rozumějme – nejvyšším
funkcionářem sboru) byl zvolen Robin Bačovský, který vystřídal Jiřího
Dočekala.
Tímto mi dovolte poděkovat panu
Dočekalovi za jeho dlouholeté a dovolím si říct, velmi úspěšné vedení
SDH Pomezí a panu Bačovskému po8

přát, aby byl minimálně stejně dobrým starostou jako jeho předchůdce!
Výjezdová jednotka
Jednotka požární ochrany (JPO)
měla loni 23 členů z toho tři velitele
a 7 strojníků. Naše jednotka byla vyslána k 18 zásahům. Na žádost obce

provedla 3 technické zásahy a pomáhala okolním organizacím s jejich akcemi. Hodně času kluci věnovali také
školením a kurzům společně s péčí
o techniku. I přes veškerou péči však
„bojujeme “ s naší Tatrou.
Požární sport
Muži a ženy
Loni jsme se účastnili soutěží se
dvěma družstvy mužů a jedním druž-

stvem žen. Sportovci se zúčastnili
všech závodů Okresní ligy Svitavska,
závodu v Mladějově na Moravě, Holicích i v Širokém Dole s mezinárodní
účastí. Pomezí „A“ si v okresní lize
vybojovalo 162 bodů a skončilo jako
3. nejlepší tým v okrese. Mezi nejlepší časy kluků z „Áčka“ patří 17,17

(3. místo) z Telecího, 17,14 (2. místo)
v Lubné a první místo v Sádku s časem 17,13 s. Kluci z „B“ týmu vyběhali 114 bodů a umístili se na pěkném
9. místě s nejlepšími časy v Hartmanicích 16,99, Sádku 17,53 a Telecím
17,49 s.
Ženy se umístily na 8. místě s 36
body s nejlepšími časy v Telecím
18,49 s, Sádku – 18,60 s a Oldříši
str. 9
18,29 s.

Činnost SDH Pomezí
str. 8
Mladí hasiči
Naše děti posíleny novými šikovnými sportovci se zúčastnily Okresní
ligy ve dvou týmech starších a s dvěma družstvy mladších.
Mladší žáci, kteří jsou složeni víceméně z nováčků, dosáhli 62 bodů
a umístili se na pěkném 10. místě.
Nejlepšího času dosáhli v Kamenci
a to 18,84 s. Loni jsme je na Plamen –
tedy na nejtěžší soutěž nevzali, ne že
by to nezvládli, ale byli jsme v oslabení, co se týče vedoucích a uhlídat
tolik malých, vynalézavých človíčků
by bylo nad naše síly. Nejšikovnější
z nich se ale na Plamen stejně podívali, jako posila starších „B“ a nutno
napsat, že svoji úlohu zvládli na jedničku!
Starší „B“ odběhlo pouze 3 závody
a skončilo na 14. místě v celkovém pořadí, družstvo bylo oslabeno malým
počtem závodníků a zraněními, kte-

rým se nedá vyhnout, a tak většinou
doplňovalo tým „A“. Na okresním
kole hry Plamen vybojovali 18. místo,
bylo to ale místo pěkné, protože tým
byl složen převážně z mladších žáků
a pochopitelně nemůžeme chtít stejné
výsledky po 10leté holčičce a 15letém
klukovi.
Starší „Áčko“ se zúčastnilo všech
závodů Okresní ligy Svitavska. Umístilo se i přes velkou konkurenci a slabý odpor rozhodčích na perfektním
3. místě s 111 body. Tradičně se našim
mladým talentům nedařilo na domácí půdě, ale jinak si vždy vyběhali
pěkný čas a umístění.
Nejlepší čas se jim podařil na posledním závodě v Mladějově, a to
14,85 s, odkud odjížděli se zlatými
medailemi. Medailové pozice urvali
také v Poličce – 16,80 s a v Jevíčku
15,43 s. Na okresním kole hry Plamen skončili na 5. místě, kde obhájili

pomyslnou bronzovou medaili alespoň na požárním útoku.
Nebudu se vyjadřovat k opětovné „kvalitě“ rozhodčích, jakou nám
v posledních letech vedení okresu
ukazuje. Jenom mi dovolte napsat, že
si ze srdce přeji, aby byly naše týmy
(nejen dětské) v následujících letech
poráženy ostatními týmy a jejich
sportovními výkony, nikoli jejich
funkcemi na okrese a jejich rozhodčími.
Všem našim sportovcům a sportovkyním děkujeme za výbornou reprezentaci sboru. A věříme, že Vás vaše
láska k požárnímu sportu neopustí
ani v následujících letech.
Poslední větou mi dovolte poděkovat i ostatním členům za jejich obětavost a jejich čas, kterou našemu sboru
věnují. Děkujeme i Vám, spoluobčanům, za Vaši přízeň.
Zuzana Dočekalová

Chovatelé drobného zvířectva Pomezí
V letošním roce oslaví naše organizace
64. let od jejího založení. V dnešní době
má organizace celkem 17 členů z toho
tři mladé chovatelé, a to Markétu Ševčíkovou, Jana Nykla a Jiřího Makovského.
Z celkového počtu 17 členů je 10 zdejších a 7 z okolí. Naše řady v loňském
roce opustila Mch. RenataMalinská.
Organizace si ale i tak udržela stejný
počet členů, když se k nám přidal mladý choval drůbeže Jan Nykl ze Sádku,
kterého jsme s nadšením přijali a přivítali mezi nás a doufáme, že mu nadšení
pro chovatelství vydrží.
I loni jsme uspořádali tradiční, v pořadí již 32. výstavu. Výstava proběhla
v měsíci květnu a měla co nabídnout!
K vidění bylo 126 kusů králíků různých
plemen, velikostí i barevných rázů. Taktéž expozice holubů byla hojně zastoupena, a to 130 kusy. Drůbež zaplnila 46
voliér, z čehož bylo 6 voliér vodních.
Naše výstava však není jenom o vystavovaných zvířatech, můžete zde potkat
koníka, který celý den vozí děti, prodávají se květiny a chovatelské potřeby.
Pro děti i dospělé je zde připravena bohatá tombola. Další místo, kde se můžete zastavit, je náš kiosek s bohatým
občerstvením a příjemnou obsluhou.
Samotné výstavě předchází spousta příprav, které zaberou každý rok mnoho

času. Ani loni jsme nezaháleli, již začátkem jara bylo vidět, že se v našem areále
opět něco děje.
Jelikož naše staré sociální zařízení
nevyhovovalo dnešním požadavkům,
bylo na výroční schůzi schváleno vybu-

Hototský bílý (foto: archiv
Vladimíra Dvořáka)

dování nového moderního sociálního
zařízení. Jelikož od výroční schůze do
výstavy nezbývá mnoho času, museli
jsme se do práce pustit ihned, a díky
nasazení našich členů jsme stavbu do
výstavy opravdu stihli uskutečnit. Tímto bych chtěl i všem zapojeným poděkovat. Návštěvníci byli potěšeni touto
velice příjemnou změnou, pochvalovali si rozdíl mezi novým a starým
WC. A to nebylo zdaleka vše, střecha
nad kioskem a naším posezení byla už

v dezolátním stavu. Ondulain, kterým
byla střecha prvotně pokryta, měl svoje
nejlepší roky již za se sebou. Při opravě
jsme se přiklonili k sice dražší, ale odolnější variantě a střechu jsme pokryli
plechovou krytinou.
Naši členové se každý rok účastní
mnoha výstav v našem i sousedních
okresech i krajích. Také se každoročně účastníme krajské výstavy, která se
uskutečnila v Litomyšli.
Na této výstavě naši organizaci reprezentovali 4 členové. Z naší organizace
byl nejvíce vidět Vladimír Dvořák, který získal první místo v odbornosti drůbeže na zdrobnělé viandotky koroptví.
Druhý z našich členů, který byl výrazně vidět, byl Mch. Jiří Makovský, který
získal druhé místo v odbornosti drůbeže mezi mladými chovateli. Také na jiných výstavách jsme nezaháleli a vozili
jsme si domů v průměru pět čestných
cen z každé výstavy.
Závěrem bych vás chtěl pozvat do našeho areálu na výstavu, která se letos
bude konat 23.–24. 5. 2020.
Dovolte mi také poděkovat našim
sponzorům, bez kterých bychom nemohli výstavu, která je rok od roku finančně náročnější, uspořádat.
Chovatelství zdar
př. Milan Makovský
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Lyžařský výcvik šesťáků a sedmáků ZŠ Pomezí
Letošní zima se tvářila tak, že žádný
lyžařský výcvik asi nebude. Díky snaze členů lyžařského oddílu se poličská
sjezdovka proměnila v ledové království uprostřed jarní přírody. V týdnu
od 17. do 21. února 2020 nastoupilo na
svah 20 letošních šesťáků a sedmáků.
Byli tak šikovní, že se všichni na konci mohli s hrdostí zařadit mezi lyžaře.
Ti, co na lyžích nikdy nestáli, se naučili
základům lyžování a borci s lyžařský-

mi zkušenostmi se zdokonalili a vylepšili si techniku lyžování. Odměnou
všem byl krásný pocit z týdne plného
dobré pohody a pohybu.
Lyžařský výcvik nenaučí žáky jenom
lyžařským dovednostem, ale dochází
mezi nimi k lepšímu sociálnímu soužití – komunikují spolu, pomáhají si
a zažívají se v jiných situacích, než jsou
běžně ve škole. Je to ta správná cesta,
která je vede ke zdravému životnímu

Turnaj ve stolním tenise
Vážení sportovní přátelé,
dne 8. 2. se konal v sále
kulturního domu v Pomezí
12. ročník turnaje ve stolním tenise. Hned v úvodu
dne zažili pořadatelé příjemné překvapení. Přihlásil se maximální počet 48 účastníků z 11 obcí
v našem kraji. Velice vtipně poznamenal p. Milan Nespěšný: „Další zájemci
už budou muset hrát na prostranství
před budovou.“ Všechny zápasy ve skupinách probíhaly po celý den ve velmi
přátelské atmosféře, kterou všem sportovcům ve věku 15–72 let i početné
skupině diváků zpříjemnily tradiční
české speciality z kuchyně paní Nespěšné a paní Navrátilové. Nutno říci,

že výběr byl opravdu velmi pestrý a lahodný.
Vyvrcholením celého turnaje byly zápasy finálové skupiny, kde o pověstný
chloupek zvítězil Fanda Hegr z Jedlové. Gratulujeme k brilantnímu výkonu,
neboť úroveň sportovců každým rokem stoupá. Oblíbenou tečkou na závěr
bylo poděkování všem zúčastněným
a rozdání cen. Tradičně bylo za výkony
a snahu odměněno všech 48 sportovců.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem
zúčastněným i pořadatelům za příjemně strávenou sobotu v sympatickém
kolektivu. Již nyní se všichni těšíme na
příští ročník.
Stoklásek Zdeněk,
předseda TJ Sokol Pomezí

stylu a je účinnou prevencí šikany. Je
škoda, že ne všichni rodiče toto chápou a neumožní svým dětem za cenu
půldenní výplaty prožít sportovní týden se svými spolužáky.
Nejlépe vystihli průběh „lyžáku“
sami žáci, posuďte sami.
Jan Šidák, VI. třída: Hrozně moc
jsem se těšil, nemohl jsem usnout.
Všechno začalo tím, že jsme se učili,
jak na svahu efektivně padat. První
den jsme jezdili pomalinku na malé
sjezdovce, ale druhý den nás paní učitelka Rošková vzala nahoru. Třetí den
už pomalu ovládám lyže a věřím si,
ale přesto spadnu a docela to bolí. Ve
čtvrtek už jezdím krásně s kamarády
a v pátek je ze mě lyžař.
Linda Melišíková, VI. třída: Na lyžák
jsem se hodně těšila, i když jsem vůbec
neuměla lyžovat. První den jsme byli
rozděleni do skupin na zdatné lyžaře
a na ty, kteří na lyžích nikdy nestáli.
V této mé skupině jsme si zkoušeli nasazovat lyže a zvedat se ze země. Další
dva dny jsme zkoušeli plužit a zvládli
jsme první pokusy na malém vleku.
Některé zdokonalené talenty pak paní
učitelka Rošková vytáhla na velkou
sjezdovku. Ve čtvrtek jsme konečně
i já a Štěpán s panem učitelem Svobodou jeli na velký kopec a bylo to super.
No a v pátek už jsem jezdila od vrchu
kopce sama a, i když se to zdálo na začátku nemožné, všichni žáci nakonec
celý kopec sjeli. Jsme lyžaři.
Kristýna Benčíková, VI. třída: První
den jsme se učili pomalu jezdit, cvičili
jsme a cvičili a pátý den jsme už všichni jezdili, až se prášilo… Byla to bomba a úplně nejlepší bylo, když jsme si
s panem učitelem dávali závod.
Michal Kučera, VI. třída: Všechno to
začalo nejistotou, jestli vůbec nějaký
lyžák bude. Doufal jsem, že ano, těšil
jsem se tak, že jsem nemohl usnout.
První den jsme se učili plužit, od druhého dne jsem jezdil až z vrchu, ale nešlo mi zatáčení. Do pátku jsem se zlepšil a jezdil jsem jako lyžař. S pomocí
všech učitelů jsem se naučil lyžovat.
Mgr. Iva Rošková, Mgr. Jiří Svoboda
Miluše Kašová a Ivana Sobolová
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