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Informace z Obecního úřadu Pomezí
Vážení spoluobčané,
po dlouhotrvající nejistotě a problémům způsobených pandemií koronaviru v celém světě se Vám dostává do rukou další číslo Pomezského zpravodaje.
Prožili jsme společně nelehké a, dá se
říci, životu nebezpečné období letošního jara. Každý z nás měl a má strach
o životy svých nejbližších. Život většiny
občanů se uzavřel do čtyř stěn obydlí
a ven se chodilo pouze na nákupy a k lékaři – i když také lékař ordinoval spíše
po telefonu.
Nejmladší generace se zpočátku spíše
radovala, že nemusí chodit do školy. Nikdo však nepředpokládal, že tento stav
bude trvat tak dlouhou dobu a po pár
týdnech „domácího učení“ se už téměř
všichni těšili na návrat do školy.
Situace není příznivá ani v tuto dobu,
kdy pozvolna dochází k rozvolňování
přijatých opatření a nikdo z nás neví, jak
vše bude postupovat dál.
Chtěla bych poděkovat Vám všem za
dodržování všech nařízených opatření
a zákazů, které nás provázely a ještě provázejí. Poděkování patří všem ženám,
které zasedly za šicí stroje a šily roušky
pro své přátele a známé. V počáteční
době pandemie nebyly k dispozici žádné roušky a ochranné pomůcky, které
by bylo možno zakoupit. Okamžitě jsme
reagovali na nabídku paní Svobodové,
která nabídla šití roušek pro občany ženami sdruženými pod projektem „Podporujeme české ženy“, další roušky byly
objednány od jiných dodavatelů. Celkově bylo mezi občany po vypuknutí pandemie rozvezeno 800 roušek v hodnotě
cca 45 000 Kč, které byly přednostně
rozdány mezi občany rizikové skupiny.
Poděkování patří i paní Grossmannové,
Jirušové a Holcové, které přinesly ušité
roušky pro občany obce zdarma. Děkujeme.
Dále jsme využili dodávky roušek s nanobránou k zachycení virů od výrobce

MIRO GLOVES, s. r. o., provozovna Borová, které si mohli občané objednat.
Nejvíce se pandemie podepisuje na
ekonomice státu a na opatřeních, které
musel stát zavést v rámci ochrany zdraví
všech občanů.
Ani naše obec není výjimkou a ekonomické dopady na další rozvoj obce budou
na následujících několik let velmi citelné.
Předpokládá se snížení příjmu rozpočtu
obce o jednu třetinu (hrubý odhad), což
se projeví i v rozvoji a výstavbě naší obce
v následujících letech.

stalováno solární osvětlení v počtu 4 ks
ve sportovních areálech. Dokončuje se
výměna veřejného osvětlení zároveň
s pokládkou podzemních kabelů ČEZ
v horní části obce.
Projektové dokumentace
Je připravena projektová dokumentace
na zateplení a fasádu I. MŠ, II. MŠ a školní jídelny. Projektové práce probíhají na
úpravách KD – vzduchotechnika, osvětlení a akustika sálu.
Na dalších projektových dokumentacích se pracuje – přístavba školní družiny, sociální zařízení v II. MŠ.
Pasportizace rybníčku
u areálu chovatelů byla dokončena.
Rozšíření chodníků od ŠJ po zastávku
Paseky
Na PD se pracuje.

Autobusové přístřešky
V měsíci květnu došlo k výměně dvou
kusů autobusových přístřešků u ZŠ dolní a Paseky a instalace dvou autobusových přístřešků na protější straně silnice.
Je požádáno o dotaci z Programu obnovy venkova PK – o dotaci (pokud nebude zrušena) bude rozhodnuto v měsíci
červnu.
Oprava opěrné zdi pod
bytovým domem č. p. 372
Opravu havarijního stavu opěrné zdi
provádí firma Ditera, s. r. o. Litomyšl,
která vyhrála výběrové řízení.
Zeď bude zhotovena z gabionu dle
návrhu projektanta a statika Ing. Karla
Škeříka v částce 856 414 Kč. Stavba bude
dokončena do konce července.
Veřejné osvětlení
Bylo rozšířeno veřejné osvětlení o 3 ks
svítidel v úseku Šimonovi – Hnát a in-

Oplocení zahrady ZŠ dolní
Zatím pozastaveno. Sloupy – pozůstatky původního plotu, musí být odstraněny – část chybí, část ve špatném stavu.
Sběrný dvůr
Podána nová žádost o dotaci.
Výměna zámkové dlažby u I. MŠ
Odložena – bude provedena po dokončení zateplení budovy školy.
Projekty k modernizaci a výstavbě jsou
připraveny. Vše bude záviset na dalším
vývoji současné situace.
Oslavy obce 2020
Oslavy obce byly z letošního roku přeloženy na 20. 6. 2021 se stejným programem. Musíme doufat, že vše v příštím
roce proběhne bez problémů.
Přeji Vám klidnou, odpočinkovou dovolenou, hodně sluníčka a co nejméně
starostí.

Věra Chemišincová, starostka
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Přehled akcí
červenec
1. 8.
15. 8.

Ze Zastupitelstva obce Pomezí

Tenisový turnaj
Sokol
čtyřhry
Sportovní den TJ
sportovní areál
Sokol
Noční nohejbal

SDH – areál

Cyklistický závod
sportovní areál
v Pomezí
hasičárna –
31. 10. Zabíjačka
SDH Pomezí
areál –
11. 11. Sv. Martin
základní škola
srpen

29. 11. Vánoční inspirace
4. 12.

sál – OÚ

Krampus schow

– SDH

Zpívání u vánočního
areál – OÚ
stromu
Předsilvestrovský
sportovní areál
prosinec
běh

prosinec

23. 1.

Ples SDH

sál

6. 2.

Stolní tenis

20. 2.

Ples MS Balda

sál

27. 2.

Dětský karneval

sál OÚ

sál OÚ – Sokol

Vzpomínka
To nejdražší co jsme měli,
to nám život vzal.
Na tebe nejde zapomenout,
ty žiješ v našich srdcích dál.
Dne 29. června uplyne 10 let, co nás
navždy opustil pan Jaroslav Švanda.
S láskou vzpomínají
manželka, děti, otec, sestra
a celá rodina.

Noví občánci
Narozené děti v první polovině roku
• Sabina Hyrošová
• Ondřej Nikl
• Tereza Roušarová
• Matyáš Findejs
• Christian Dvořák
• Jakub Voborný
• Anika Fajmonová
• Martin Havlík
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Usnesení z 11. schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 20. 5. 2020
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje: návrhovou komisi Zerzánková Marta a Duchečková
Marie, ověřovatelé zápisu Stoklásek
Zdeněk a Šedý Leoš, 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 k 30. 4. 2020.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje plán práce RO a ZO
na 2. pololetí 2020.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce
bere na vědomí plnění plánu výstavby
obce.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Pomezí neschvaluje prodej p. č. 4024. Na
cestu na p. č. 4024 bude umístěna dopravní značka „Průjezd zakázán“.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Pomezí neschvaluje prodej p. č. 5840/1.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje prodej části p. č. 420/16
za cenu 40 Kč/m2.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje poskytnutí dotace
z Programu obce pro poskytování dotací pro SDH Pomezí ve výši 50 000 Kč.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce
Pomezí bere na vědomí vyhlášení
konkurzu na místo ředitele/ředitelky
ZŠ Pomezí.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje pronájem p. č. 107.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje bezúplatný převod
a nabytí pozemku p. č. 1020/2 od
Krajského pozemkového úřadu Pardubice.
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje bezúplatný převod
a nabytí pozemku st. p. č. 632 od Krajského pozemkového úřadu Pardubice.
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje zařazení svého
správního území do území působnosti
MAS POLIČSKO z.s. na programové
období 2021-2027.
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce
Pomezí bere na vědomí přesunutí
slavností obce na rok 2021.
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje termín mimořádné
schůze zastupitelstva na 10. 6. 2020.

Usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje rozpočtové opatření
č. 4 dle přílohy.
Usnesení č. 18: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje výzvu na výběrové
řízení na akci „Zateplení II. Mateřské
školy Pomezí“.
Usnesení č. 19: Zastupitelstvo obce
Pomezí bere na vědomí uzavření
smlouvy se společností Ditera, s. r. o.,
Smetanovo náměstí 99, Litomyšl, IČO:
01696041, jako vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava
opěrné zdi“.
Usnesení č. 12 ze schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 10. 6. 2020
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje: návrhovou komisi
Tomáš Nikl a Jiří Dočekal, ověřovatelé zápisu Zdeněk Coufal a Vladimír
Šedý, DiS, zapisovatel Milan Nespěšný
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje program schůze dle
pozvánky.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje jednomyslně Účetní
závěrku, včetně výsledku hospodaření
obce Pomezí za účetní období 2019,
sestavenou ke dni 31. 12. 2019, bez výhrad.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje jednomyslně Závěrečný účet obce Pomezí za účetní období
2019, sestavený ke dni 31. 12. 2019, bez
výhrad.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce
bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2019.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje rozpočtové opatření
č. 5 dle přílohy.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje částku 700000 Kč na
nákup nových stolů a židlí do kulturního domu.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje členy výběrové komise na akci „Realizace úspor energie
2. mateřské školy Pomezí“ – Stoklásek
Zdeněk, Ing. Škorpík Libor a Němec
Petr (náhradníci Mgr. Lopour Tomáš
a Coufal Zdeněk).
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje povýšení částky
v rozpočtu obce na krizové řízení
o 40 000 Kč.

Z kroniky obce Pomezí
Kronika naší obce je psána od roku
1962. Nyní se podíváme s čtyřicetiletým odstupem na rok 1980, jak byl
zaznamenán v kronice obce Pomezí
kronikářkou Miladou Koukalovou.
Častým tématem rozhovorů lidí je
často počasí. Je to i oblíbené téma zaznamenávané v kronikách. Pokud si
vzpomínáte, tak rok 1979 měl v úvodu, že počasí bylo „divoké“ – střídání
tepla a mrazů, sucha a dešťů s bouřkami. Rok 1980 lze z hlediska počasí hodnotit jako méně příznivý pro
zemědělce. Ještě 22. dubna napadlo
30 cm sněhu, květen byl suchý a velmi
chladný. Celé léto potom bylo chladné
a deštivé. Od 1. listopadu udeřily silné
mrazy s teplotami –12 °C se sněhem,
potom se oteplilo a v prosinci opět silně mrzlo.
V součtu to pro zemědělce znamenalo posun žní až na konec srpna
a do září. Dostat z pole brambory

a řepu se podařilo až v druhé polovině listopadu.
28. dubna 1980 uplynulo 30 let od
založení JZD Pomezí. Dosaženými výsledky se družstvo zařadilo na
přední místa v okrese Svitavy. Například s dojivostí 10,01 l mléka od jedné dojnice bylo 4. v okrese a přiznání
šlechtitelského chovu Českého strakatého plemene, to bylo teprve u třetího
družstva v okrese. Byly také splněny
úkoly v produkci masa. I přes nepřízeň počasí byl zajištěn dostatek krmiv
v dobré kvalitě a byly sklizeny všechny polní plodiny. Pro příklad uvádím
výnosy plodin: pšenice ozimá 37,9 q,
pšenice jarní 39,5 q, žito 40,8 q. Těchto dobrých výsledků bylo dosaženo
díky promyšlené a důkladně prováděné práci hlavního agronoma Vladimíra Cechy a obětavé práci většiny
družstevníků. JZD také v tomto roce
masivně investovalo. V Pomezí vznik-

Nová praktická lékařka v Poličce
Ke dni 30. dubna 2020 ukončila svoji činnost praktická lékařka
MUDr. Ivana Kadidlová. Za součinnosti města Poličky bylo okam
žitě vyhlášeno Krajským úřadem
Pardubického kraje výběrové řízení
na nového lékaře. Výběrové řízení
proběhlo 17. června 2020 a novou
praktickou lékařkou je MUDr. Alena
Dvořáková.
MUDr. Alena Dvořáková dosud
pracovala jako lékařka zdravotnické
záchranné služby a také jako lékařka
na oddělení ARO Svitavské nemocnice. K její odborné praxi patří i několikaletá stáž a práce v zahraničí a také
práce praktické lékařky v Brně.
Předpokládaný termín zahájení lékařské praxe je 10. 8. 2020. Dřívější
termín není vzhledem k nutným administrativním a organizačním krokům, zejména se zdravotními pojišťovnami, možný.
Lékařskou praxi bude MUDr. Dvořáková vykonávat v místě bývalé ordinace MUDr. Kadidlové, tedy na
adrese Tyršova 175. V budoucnu plánuje MUDr. Dvořáková najít pro svou
ordinaci nové bezbariérové prostory
v Poličce.

Prosíme pacienty, aby sledovali
informace na webových stránkách
www.ordinacedvorakova.cz, popř. na
dveřích ordinace v Tyršově ulici.
Stránky budou spuštěny do poloviny
července.
Upozorňujeme pacienty, že každý
čtvrtek nebude paní doktorka ordinovat, v tento den bude vykonávat svou
odbornou praxi ve Svitavské nemocnici (ARO a zdravotnická záchranná
služba). Sestra bude v ordinaci přítomna 5 dní v týdnu.
Kontakt na MUDr. Alenu Dvořákovou je zatím pouze na email:
ordinacedvorakova@seznam.cz
Časem bude uveřejněn i telefon.
„Jsme velmi rádi, že jsme za poměrně
krátký časový úsek a v nelehké situaci
získali novou praktickou lékařku pro
město Polička. Zároveň prosíme pacienty o trpělivost, než se ordinace rozběhne do plného a plynulého provozu,“
komentuje starosta města Jaroslav
Martinů.
Přejeme nové paní doktorce hodně
zdaru a spokojených pacientů.
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

la ocelokůlna na třídění brambor, byla
dokončena cesta podél celé obce – tak
zvaná „dálnice“, byla prodloužena silážní jáma a bylo upraveno hygienické zařízení pro brigádníky. Průměrný
roční výdělek jednoho družstevníka byl 29269 Kč, to byl roční nárůst
o 1195 Kč.
Zpestřením pro obyvatele obce se
stal pár labutí, který se uhnízdil na
Dvorském rybníku a vyvedl zde pět
mláďátek.
MNV si vzal toho roku na svá bedra velké břímě ve výstavbě obce. Byl
v první etapě posílen vodovod, začal se
budovat nový pavilon dolní mateřské
školky, stavěly se chodníky a v dolní
základní škole se započalo s budováním nové elektroinstalace pro vytápění akumulačními kamny. Velkou akcí
byla rozsáhlá oprava sálu osvětové
besedy. Sál se zvětšil stržením balkónu a jeviště, na podlahu byly položeny parkety. Po celé obci byly vysázeny
okrasné dřeviny. Na všech těchto akcích se velmi aktivně podíleli občané
obce. V oblasti kultury bylo uspořádáno 7 tanečních zábav, dětský karneval
a 12 přednášek a hovorů s mládeží.
Nejaktivnějšími složkami obci byly
Český svaz chovatelů, Český červený
kříž a Myslivecké sdružení.
V roce 1980 proběhlo sčítání obyvatelstva. V Pomezí žilo 1122 obyvatel,
z toho 574 mužů a 548 žen. Narodilo
se 14 občánků a zemřelo 19 obyvatel.
Počet domů k bydlení byl 319, z toho
trvale obydlených 295. Z vybavení domácnosti vybírám tyto zajímavosti:
chladničku vlastnilo 293 domácností,
automatickou pračku 66, barevný televizor 14, černobílý 291, osobní automobil 117 a motocykl 67 domácností.
Základní škola již pátým rokem vyučovala podle nového pojetí a nově
se členila na první stupeň (1.–4. ročník) a druhý stupeň (5.–8. ročník).
Učitelský sbor opustil učitel Pavel
Klubrt a nově nastoupil Bronislav
Králíček. Škola vzorně spolupracovala se sborem pro občanské záležitosti
při zajišťování kulturních programů.
15. 1. 1980 v 11:45 se rozezněl požární
poplach – došlo k požáru tělocvičny.
Požár byl lokalizován a nezpůsobil
rozsáhlejší škody. Vyšetřovatelé za
jeho příčinu stanovili zkrat na kabelu
elektroinstalace akumulačních kamen
již v 5: 30 hodin ráno.
Mgr. Jiří Svoboda
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Plánování sociálních služeb pro území Poličska
MAS Poličsko z.s. zahájila 1. 4. 2020
realizaci projektu Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb pro území
Poličska.
Cílem projektu je vytvořit plán so
ciálních služeb metodou komunitního
plánování, jehož obsahem bude analýza území, popis všech poskytovaných
sociální služeb a souvisejících služeb
a možnosti a potřeby jejich rozvoje.
Doba trvání projektu je naplánována na
2 roky do 31. 3. 2022. Nositelem celého
projektu je MAS Poličsko z.s. a partnerem je město Polička.
Do tvorby plánu jsou zapojeny obce
území, poskytovatelé sociálních slu-

žeb v regionu a zástupci uživatelů sociálních služeb. Snahou realizačního
týmu je v co největší míře zapojit i širokou veřejnost jednak pro získávání
informací o potřebách občanů v oblasti sociálních služeb a také pro zpětnou
vazbu na stanovení strategie rozvoje
služeb.
Za tímto účelem byly vytvořeny čtyři
pracovní skupiny, které se zaměří na cílové skupiny, které nejčastěji potřebují
využívat sociální služby (např. osoby se
zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi, osoby v krizi…).
V pracovních skupinách budou zapojeni poskytovatelé a uživatelé jed-

notlivých sociálních služeb, zástupci
odborné veřejnosti. V případě zájmu
se do projektu může zapojit kdokoliv
z řad široké veřejnosti v každé fázi projektu.
Více informací o projektu naleznete
na webových stránkách www.maspolicsko.cz v sekci Projekty MAS.
Můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailu:
koordinatorkp@maspolicsko.cz
Za realizační tým
Bc. Tereza Jakubová
koordinátor SPRSS

Letní pozvání do Kraje Smetany a Martinů
Borová
• 4. 7. Borovský kiláček – 5. ročník
dětského cyklistického závodu. Místo konání za roubenkou (Hospoda
u Lesa). Prezentace v 8.45 hod., start
v 10.00 hod.
• 4. 7. Letní kino v Borové, začátek
v 21.30 hod. u sokolovny
• 18.–19. 7. Pouť v Borové
• 29. 7. – Kočovní divadlo (u sokolovny)
• 15.–16. 8. – Motosraz

• 25. 7. – pouťová zábava v letním areálu, hraje Rytmik
Polička
• 24.–25. 7. – Colour Meeting Polička – oblíbený multikulturní festival
v jedinečném prostředí poličského
parku u hradeb. Hudba, dětská divadla, výstavy, dětský koutek, domácí
kuchyně, čajovna.

Bystré
• 1. 7. – 31. 8.–(Ne) všední krásy Vysočiny – Výstava fotografií pana Jiřího
Hudce bude k vidění celé prázdniny
v Informačním centru v době jeho
provozu. Obsahuje 28 nevšedních
fotografií z nichž polovina jsou noční snímky. Více informací viz plakát.
Litomyšl
• 3. 7. – 28. 8. – Toulovcovy prázdninové pátky. 18:00 a 19:30 hod.
Každý pátek o prázdninách vám
odehrajeme na Toulovcově náměstí
pohádku nejen pro děti a koncert nejen pro dospělé.
Lubná
• 3. 7. – letní kino v letním areálu –
komedie Přes prsty, areál otevřen od
19.30, promítání cca od 20.30, občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné
• 17. 7. – letní kino v letním areálu –
komedie Vlastníci, areál otevřen od
19.30, promítání cca od 20.30, občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné
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Svojanov
• 4. 7. – Zahájení léta na hřišti u rybníka
• 5. 7. – v 16 hod. vzpomínková akce
DÍKY VÁM k výročí ukončení
2. světové války s odhalením pamětní desky Janu Timovty na náměstí ve
Svojanově
• 11. a 25. 7. – letní kino na hřišti u rybníka
• 26. 7. – tradiční pouť Majdalenka
• 15. 8. – Letní kino na hřišti u rybníka
• 29. 8. – Ukončení léta
Po oba měsíce bude na radnici ve Svojanově výstava obrazů Ladislava Šauera
z Dalečína BARVY MÉ VYSOČINY
otevřena denně 10–16 hod.

• 24. 5. – 25. 10. – Imaginárium v Poličce – Imaginárium je poctou představivosti a tvořivosti, která nám
říká a připomíná, že lidské ruce umí
zázraky a fantazie je nekonečná. Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace.
Nejen děti čeká hodina plná zábavy
a her, kdy se budou moci všeho dotýkat, vše prozkoumávat a zkoušet.
www.cbmpolicka.cz
Sebranice
• 26. 7. – Anenská pouť – u kaple
sv. Anny na Vysokém Lese, začátek
v 15 hodin mší svatou, občerstvení
zajištěno.

Majdalenka (foto: www.svojanov.cz)

Rozloučení s deváťáky
I přesto, že druhé pololetí školního
roku se neslo v duchu doby „coronové“,
svět se točit nepřestal a čas se nezastavil.
Den za dnem ukrajoval deváťákům z jejich povinné školní docházky malý kousek a najednou tu byl červen. Ve škole
jsme se sotva mihli a jsou tu prázdniny.
Pro deváťáky ty „poslední na základce“.
Devět let strávených jako jedna třída za

hymny Gaudeamus igitur a za jejích
tónů nastoupili žáci devátého ročníků
ke slavnostnímu šerpování a rozloučení
se svými učiteli. Jeden po druhém předstoupili před pedagogický sbor i přihlížející rodiče, třídní učitelka M. Benešová je slavnostně ošerpovala, zástupkyně
Sboru pro občanské záležitosti jim předaly pamětní list a dárek, ti nejlepší na-

zdmi Základní školy Pomezí. Devět let
společných radostí i starostí, společných
chvil i zážitků se nyní mění na jednu
dlouhou a snad i neblednoucí vzpomínku začínající vždy nějak takto: „To bylo
tehdy na základce…“.
Dne 17. 6. 2020 se před II. stupněm
ZŠ Pomezí rozezněla slova studentské

víc z rukou paní zástupkyně obdrželi
poukázku do knihkupectví.
Následně žáci poděkovali svým učitelům slovy i květinou a společné focení
poté zakončilo toto trochu improvizované, ale možná o to více milé a emotivní dopoledne. Za 9. třídu ZŠ Pomezí
Marie Benešová

Paříž – Nepaříž (nebo Vídeň?)
Ve středu 13. 5. 2020 se na 40 žáků
II. stupně ŽŠ Pomezí v doprovodu učitelů vydalo na svou toužebně očekávanou
exkurzi do metropole nad Seinou – do
Paříže…
… Tak nějak měl začínat tento článek,
stejně jako články mnohých jiných škol
a institucí, které měly na letošní jaro pro
své děti naplánované výlety a zájezdy.
Bohužel doba tomu chtěla jinak a z několik měsíců připravované exkurze zbyl
13. 5. jen smutný povzdech – dneska
jsme měli jet do Paříže.
Zájezd byl žákům přizpůsoben na
míru, protože jsme si byli vědomi jejich
věkové kategorie, notoricky známá místa byla doplněna o zážitky atraktivní pro

dětského a mladistvého návštěvníka.
Velmi jsme se těšili a věříme, že i všichni
naši přihlášení žáci také. Komunikace
s cestovní kanceláří v době nepřísnějších koronavirových opatření nikomu
na náladě nepřidala, nicméně jsme se
maximálně snažili, aby všichni dostali
své zaplacené peníze zpět.
Vítr z plachet nám to však nevzalo. Paříž byla a je naší metou i pro další roky,
kdy doufáme, se situace opět uklidní. Na
příští rok si však raději klademe bližší
cíle – a sice Vídeň, kterou dlužíme našim
současným osmákům. Budeme se snažit
ji pro nejen pro ně připravit stejně atraktivní a zajímavou.
J. Svoboda a M. Benešová

Dost nezvyklý
konec školního
roku
Ani se nenadějeme a bude tu léto
a s ním konec školního roku. Trochu
podivného školního roku. Počátkem
března nás zaskočila naprosto nová
a nezvyklá situace, se kterou jsme se
museli nějak vyrovnat.
Z ničeho nic jsme spadli do tzv. distančního vzdělávání, na které nikdo
z nás nebyl připraven. Velice rychle
a myslím, že úspěšně, jsme zahájili
výuku na dálku. Nápadů, jak dostat
vzdělávání ke každému žákovi, byla
spousta. Pro první stupeň jsme zvolili komunikaci přes e-maily rodičů. Na
druhém stupni jsme se poměrně rychle naučili používat online platformy
Classroom a Microsoft Teams. Tento
způsob výuky jsme někdy s menšími,
jindy s většími potížemi všichni brzy
zvládli. Většina dětí se do vzdělávání na dálku rychle a aktivně zapojila
a naučila se používat zcela nové cesty ke vědění. Všem žákům i učitelům
za to patří náležitý obdiv a dík. Ale
stejný, možná i větší obdiv si zaslouží
rodiče a všichni, kdo žákům v tomto
úsilí pomáhali. Byla to pro ně naprosto
nezvyklá situace, se kterou se obdivuhodně dobře poprali.
Na omezení, která svázala nejen školy, doplatili naši nejmladší, zatím ještě
předškoláci, kteří se nemohli dostavit
k zápisu, tak jak je zvykem. Museli se
spokojit s tím, že mamka a taťka poslali „jen papír“. Snad se jim bude ve škole
o to víc líbit.
Ani pro ty nejstarší to nebyla procházka růžovým sadem. Připravovat
se dálkově na přijímací zkoušky není
zrovna jednoduché. Naštěstí i to skvěle
zvládli a všichni se dostali na své vysněné školy.
Vše se začíná pomalu vracet k normálu. Postupně nám do školy nastoupili deváťáci a děti z prvního stupně,
časem přibyli i žáci druhého stupně.
Teď na ně na všechny čeká vysvědčení
a toužebně očekávané (teď už opravdové) prázdniny.
Všem přejeme, aby si užili pomalu
se probouzejícího léta, a těšíme se na
nový (doufejme, že zcela obyčejný)
školní rok.
Za ZŠ Pomezí
Nataša Dostálová
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Z činnosti jednotky požární ochrany
Vážení občané obce Pomezí, dovolte
mi, abych Vás seznámil s dosavadní
činností naší JPO III Pomezí.
Naše jednotka má celkem 24 členů. Tvoří ji tři velitelé, šest strojníků
a patnáct hasičů. Téměř každý má
kurz nositele dýchací techniky. Jsme
jednotka, která má ze zákona povinnost vyjet do 10 minut od nahlášení
události na Krajské operační středisko Pardubického kraje. CAS 32 TATRA 815 vyjíždí v čase kolem 3 minut
a dopravní automobil Ford Transit
kolem 8 minut, čímž je náš limit výjezdu s přehledem splněn.
Tyto včasné výjezdy zefektivní lokalizaci a následnou likvidaci mimořádné události.
V letošním roce jsme prozatím zasahovali u 7 požárů a 11 technický
pomocí. Jednalo se o odstraňování
popadaných stromů, drátů el. vedení,
čerpání vody, pytlování a rozvoz písku, čištění potrubí, kanálů a mostků.
Hospodaříme s rozpočtem 180 000 Kč.
Z rozpočtu hradíme energie, pohonné hmoty, zásahovou výstroj a výzbroj, případné opravy naší techniky,
povinné lékařské prohlídky a opravy
na hasičské zbrojnici.
Dále prostřednictvím obce žádáme
o dotace. V krajské dotaci letos žádáme o finanční prostředky na pořízení nových tlakových láhví k dýchací
technice a na výměnu již opotřebovaných zásahových oděvů a obuvi.
Dále je podána dotace na novou zásahovou velkokapacitní cisternu o objemu vody 8000 litrů CAS 30 Tatra 815 s velkou kabinou pro 6 osob.
Naše současná Tatra 815 je vyrobena
v roce 1991 a za půl roku budeme slavit 30 let její zásahové činnosti, která
se v nemalé míře podepsala na jejím
současném stavu. Přesto, že se naší
Tatře snažíme dát veškerou péči, projevila se na ní celková koroze náprav,
rámu a nádrže.
Jsem rád, že v letošní nelehké ekonomické době, kterou způsobil COVID-19, naše obec našla odvahu
a prostředky k financování tak velkého projektu jako je pořízení nové Tatry. Její pořizovací cena je 7 600 000 Kč.

Případná dotace státu je 2 500 000 Kč
a kraje 500 000 Kč.
Co se týká novinek v jednotce, budeme posílat čtyři členy do kurzu záchranář. Chceme zakoupit za podpo-

druhým. Svoji zásahovou činnost vykonávají dobrovolně, zdarma a s láskou. Děkuji občanům, kteří nám
pomohli zabránit škodám při přívalových deštích v první polovině června.
Ještě jednou děkuji zastupitelstvu naší
obce za schválení dotace na CAS 30
Tatra 815. Přeji všem občanům naší
obce krásné a klidné léto, plné relaxu
a odpočinku.
Janda Petr
JPO III Pomezí

Knihy – na pláž,
na zahradu
nebo do vlaku…
Alena Mornštajnová
Tiché roky
– autorka Hany nás nyní zve do
hlubin tajemství jedné rodiny.
ry z účtu SDH a dotace AGROFERT
– AED defibrilátor HEARTSINE
PAD 500P. Tento defibrilátor bude
využit v případě mimořádné události za předpokladu dlouhého příjezdu
záchranné služby. Budeme schopni
poskytnout efektivní první pomoc
především občanům v naší obci. S použitím AED se úspěšnost obnovení životních funkci zvyšuje 4-5× ve srovnání s resuscitaci bez AED.
Jelikož nám současné počasí spíše
přidělává starosti, prosím naše občany, kteří bydlí lokalitách často ohrožených vodou z polí, o předvídání situace a přípravu svých pozemků na
případnou nenadálou situaci, nebo
alespoň o spolupráci na místě. V případě více událostí najednou nejsme
schopni v relativně dobrém čase být
všude a hned.
V případě zájmu sledujte naše internetové stránky www.sdhpomezi.
cz nebo na facebooku hasiči Pomezí,
kde najdete aktuální informace o výjezdech, prevenci a činnosti naší jednotky a SDH.
Na závěr děkuji členům naší jednotky za odvedenou práci při pomoci

Simon Mawer
Pražské jaro
– po Skleněném pokoji se opět
rozehrává lidský příběh na pozadí české historie.
Patrik Hartl
Nejlepší víkend
– vtipné, svěží a s nadsázkou
a humorem pojaté silvestrovské
předsevzetí.
Charles Belfoure
Pařížský architekt
– jsou ti zlí vždy opravdu zlí a kolik tajemství dokáže unést jedinec v těžké válečné době?
Jojo Moyesová
Schovej mě v dešti
– tři generace a jeden příběh, který skrývá nejedno překvapení.
Barbora Šťastná
Láska pro samouky
– jak jiné je randit po čtyřicítce
v dnešní době?

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
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