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Informace z Obecního úřadu Pomezí
Vážení spoluobčané,
jsou před námi podzimní měsíce,
které v nás vyvolávají pocity nejistoty a možná i strachu z nemoci COVID-19. Dle sdělení epidemiologů
zřejmě přichází druhá vlna. Nákaza
koronavirem se šíří napříč celým Pardubickým krajem a výjimkou bohužel není ani okres Svitavy. Apeluji na

Přeji Vám všem, pokud možno ve
zdraví, klidné prožití podzimních měsíců.
Realizace úspor energie
II. MŠ Pomezí
V měsíci září bude dokončeno zateplení fasády II. MŠ. Mateřská škola dostane kromě zateplení také nové

Statistiky
obyvatel
Počet obyvatel obce Pomezí byl
k 30. 8. 2020 celkem 1.265 osob.
Nejčastější jméno:
• muž Jiří 
Petr 
Jan 
• žena: Jana 
Marie 
Hana 

46x
36x
33x
34x
30x
20x

Nejčastější příjmení:
• Svoboda/Svobodová 
25x
• Dvořák/Dvořáková21x
• Jílek/Jílková21x
Tabulka – věkové složení

Nově upravené prostranství
před obecním úřadem

všechny, snažte se dodržovat hygienická pravidla a ochranu dýchacích
cest, respektujte nařízení ministerstva
zdravotnictví. Mezi základní pravidla
ochrany před nákazou patří nošení
roušek, dodržování rozestupů cca 2 m,
časté mytí a desinfekce rukou. Vyhněte se návštěvě akcí s větší koncentrací
osob, hlavně v uzavřených prostorách.
Z důvodů epidemie nemoci COVID-19 bude zrušena vánoční inspirace.
Zpívání u vánočního stromu se uskuteční / nebo zruší/ dle koronavirové situace v měsíci prosinci.

Zateplování a nová fasáda
2. MŠ horní

barvy fasády a dojde k výměně okapů
na budově školy. Konstrukce obvodových stěn od úrovně přilehlého terénu
po úroveň atiky a okapní hrany bude
zesílena o provedený kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací tloušťky 120 mm.
Oprava fasády sokolovny
Po střetu auta s budovou sokolovny
muselo dojít k opravě fasády sokolovny. Opravné práce budou hrazeny ze
zákonného pojištění vozu.


Věra Chemišincová, starostka

Noví občánci
Narozené děti od června 2020
•
•
•
•
•

Amálie Roušarová
Sára Marešová
Laura Sodomková
Jiří Jílek
Sebastian Franěk
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Přehled akcí

Ze Zastupitelstva obce Pomezí

hasičárna, SDH
Pomezí
sál – OÚ
29. 11. Vánoční inspirace
ZRUŠENO

31. 10. Zabíjačka

4. 12.

Krampus show

SDH

Zpívání
prosinec u vánočního
areál – OÚ
stromu
Předsilvestrovský
prosinec
sportovní areál
běh
23. 1.

Ples SDH

sál

6. 2.

Stolní tenis

20. 2.

Ples MS Balda

sál

27. 2.

Dětský karneval

sál OÚ

sál OÚ – Sokol

Předsilvestrovský
prosinec
sportovní areál
běh
23. 1.

Ples SDH

6. 2.

Stolní tenis

20. 2.

Ples MS Balda

27. 2.

Dětský karneval

sál
sál OÚ – Sokol
sál
sál OÚ

Sbor pro občanské
záležitosti
Jednou z významných společenských akcí, které Sbor pro občanské
záležitosti Pomezí pořádá, je oslava životních jubileí, jakými jsou zlaté, diamantové a další svatby. Bohužel kvůli
ustanovením zákona o ochraně osobních dat nemáme nyní možnost zjistit,
kteří manželé a kdy se tohoto krásného
jubilea dožívají. Prosíme proto všechny, kteří o blížícím se jubileu svých
blízkých či přátel vědí, zda by nám tyto
údaje sdělili na tel. číslo 604 180 647
nebo na email janavenclova@email.cz.
Budeme tak moci pro jubilanty společně připravit důstojnou připomínku
jejich důležitého životního okamžiku.
Za pochopení a ochotu předem děkujeme.
Za SPOZ Pomezí
Jana Venclová
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Usnesení z 13. schůze astupitelstva
obce Pomezí konané dne 26. 8. 2020
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje: návrhovou komisi
Ing. Libor Škorpík a Leoš Šedý; ověřovatelé zápisu Mgr. Jiří Svoboda a Jiří
Dočekal; zapisovatel Milan Nespěšný

5414/3,5440/2 a 6088/2 za cenu
40 Kč/m 2 .

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje program schůze dle
pozvánky.

Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje závěrečné účty svazků obcí Vodovody Poličsko, Kraj Smetany a Martinů, AZASS a Mikroregionu Poličsko za rok 2019.

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vědomí zprávu o připravenosti školských zařízení na školní
rok 2020/2021.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje příjmy a výdaje rozpočtu k 31. 7. 2020.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje prodej části p. č. 586/5
za cenu 40 Kč/m2.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Pomezí neschvaluje prodej p. č. 5840/1.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje prodej části p. č. 3951/2
za cenu 40 Kč/m2.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje prodej p. č. 5410/2,

Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje pronájem části p. č. 680/1, 681/1,4000/1, 4000/18
a 4000/45.

Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce
Pomezí bere na vědomí plnění plánu
výstavby v roce 2020 bez připomínek.
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce
schvaluje zadání výroby propagačních
materiálů – pohlednice.
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce
Pomezí bere na vědomí výsledek jednání hodnotící komise na akci „Realizace úspor energie II. Mateřská škola
Pomezí“. Nejvhodnější nabídka firmy
ELESTAV, s. r. o., Vraclavská 237, Vysoké Mýto, IČO: 25993046 za cenu
1 316 328,74 Kč.
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje částku 30 000 Kč na
výměnu oken v budově školní jídelny.
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy.

Volby do krajského zastupitelstva
K volbám přišlo 342 voličů z 989
zapsaných v seznamu voličů a odevzdali 341 platných hlasů. Volební
účast v celé obci byla 34,58 %. Volební účast horního Pomezí byla
27,85 % a v dolní části obce byla
39,9 3%.
Pomezští občané volili následovně:
1. ODS a TOP 09  77 hl. (22,58 %)
2. ANO 2011 
70 hl. (20,52 %)
3. 3PK – Pro prosperující PK

52 hl. (15,24 %)
4. Česká pirátská strana

44 hl. (12,90%)
5. Koalice pro Pardubický kraj

32 hl. (9,38%)










6.–7. Svoboda a př. demokracie (SPD)
16 hl. (4,69 %)
6.–7. KSČM
16 hl. (4,69 %)
8. Starostové a nezávislí 11 hl. (3,22 %)
9. Trikolóra a Strana soukr. ČR
6 hl. (1,75 %)
10. Mladí pro Pardubický kraj
5 hl. (1,46 %)
11. Strana zelených
4 hl. (1,17 %)
12. Demokratická strana zelených
3 hl. (0,87 %)
13.–14. Zdraví Sport Prosperita
2 hl. (0,58 %)
13.–14. ROZUMNÍ – Petr Hannig
2 hl. (0,58 %)
15. DSSS – Stop imigrantům!
1 hl. (0,29 %)

Rozhovor s novou paní ředitelkou
Základní školy Pomezí
Od letošního školního roku se stala ředitelkou Základní školy Pomezí
Mgr. Nataša Dostálová. Do své nové
funkce se pustila s vervou, přesto si našla chvíli na to, aby se nám představila
a odpověděla na několik otázek.
Dobrý den, paní Dostálová, na úvod
bych vás požádal, abyste se těm, kteří
vás neznají, krátce představila.
Těch, kteří mě neznají, nebude zřejmě mnoho. Na pomezské škole působím totiž už více než třicet let, z toho
poslední dekádu jako zástupkyně ředitele školy. V prvních třídách jsem tak
za posledních pár let přivítala mnohá
dítka svých bývalých žáků.
Jak vůbec vnímáte roli školy jako takové?
Myslím, že díky poslednímu školnímu pololetí, které proběhlo naprosto
nestandardně, se ukázalo, že role školy
je velmi důležitá, nejen pro vzdělávání,
ale i pro setkávání dětí spolu navzájem,
pro navazování zdravých vztahů, pro
rozvoj osobnosti každého žáka, pro
pochopení, že je třeba dodržovat určitý
řád a pro… a pro… Takhle bych mohla pokračovat do nekonečna, každý by
si určitě nějaký důvod toho, že škola je
důležitý článek v životě člověka, našel.
Na co byste ráda navázala a jaké jsou
vaše vize do budoucna?
Samozřejmě je potřeba stále hledět
do budoucna, vždy je co zlepšovat.
Naše škola je poměrně dobře vybavená IT technologiemi, má dostatek
odborných učeben, letos najíždí na
dálkový informační systém Edookit,
který zjednoduší komunikaci s žáky
i rodiči. Trápí nás však nedostatečné
prostory pro školní družinu, ale to je
díky dobré spolupráci se zřizovatelem
na nadějné cestě. Stojí před námi i další výzvy – prohloubit partnerský vztah
mezi školou a rodiči, prohloubit spolupráci mezi 1. a 2. stupněm, zachovat
počet žáků, zrevidovat školní vzdělávací program, zapojit školu do projektového vyučování, do mezinárodních
projektů a mnohé další.
Je něco, co vám po vašem nástupu ve
škole opravdu chybělo?
V této době mi chybí především klid
na řešení všech „obyčejných“ záležitostí, které jsou s ředitelováním spojené. Od nich mě odvádí starosti vyplývající ze všech možných hygienických
opatření, organizačních postupů, jež je

nutné dodržet s ohledem na současnou
„covidovou“ situaci. A neustálá nejistota, kdy zase dojde k nějaké změně.
Ale hlavně mi chybí a bude chybět
učení, ale jsem vděčná alespoň za těch
pár vyučovacích hodin, které můžu
trávit se svými žáky.
Jak zvládla škola distanční výuku na
jaře a jak jste připraveni na případné
další vzdělávání žáků na dálku?
Na jaře jsme byli hozeni do vody
a plavat jsme se naučili poměrně rychle. V podstatě ze dne na den jsme
úspěšně přešli na distanční výuku
prostřednictvím platforem Classroom
a MS Teams na druhém stupni, první
stupeň pro předávání výukových materiálů používal e-maily. Teď se i první
stupeň připravuje na práci s Classroom
a MS Teams. Komunikaci s rodiči
i žáky nám také ulehčí zavedení elektronické třídní knihy a žákovské knížky Edookit.
Řekněte mi, co je podle vás nejdůležitější, aby se ve škole líbilo dětem a jejich
rodiče byli spokojeni?
Dobře fungující škola poskytuje
svým žákům kvalitní vzdělávání, při
kterém je kladen důraz na jedinečnost
každého žáka. Naším cílem je zaručit
pro každého žáka úspěch a bezpečí.
Děti by se domů měly vracet spokojené, s pocitem, že dosáhly pokroku, tím
by měly být motivovány k další práci.
Rodiče by měli vědět, že škola je vděčná za jakoukoli zpětnou vazbu z jejich
strany, že jejich námitky a podněty nebudou smeteny se stolu.
Úkolem školy je vytvořit pozitivní
klima, především vyvážený a zároveň
všemi stranami respektovaný vztah
mezi učitelem, žákem a rodičem. Zajistit, aby v ní žáci byli rádi, cítili se tu
dobře, bezpečně a rodiče byli s úrovní
školy spokojeni.
Co popřejete pomezské škole do dalšího školního roku?
Hlavně to, aby byl tento školní rok
naprosto běžný, normální. Aby bylo
vše, jak má být. Žáci ve školních lavicích, učitelé před tabulí a rodiče na
třídních schůzkách ve škole. Všichni jsme si vyzkoušeli, jak to probíhá,
když to takto není, a nikdo z nás si to
nechceme zopakovat. Ani učitelé, ani
rodiče, a dokonce ani žáci.
Děkuji za rozhovor
Mgr. Jiří Svoboda

Druhy odpadů
a jejich třídění
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 informačních 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…
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Školní rok 2019/2020 v II. mateřské škole – horní
Začátek září je pro všechny z nás obdobím návratu dětí do školních lavic,
v našem případě do mateřské školy.
Do základní školy odešlo 9 dětí. Nástup nových dětí do mateřské školy
vždy přináší velká očekávání, nervozitu, ale i pláč a strach z odloučení od
rodičů. Pro většinu dětí je to první,
velké“ odloučení a nástup do kolektivu dětí. Nově bylo do MŠ pro školní
rok 2020/2021 přijato 11 dětí, z toho
4 děti na sdílenou docházku. 2 děti se
střídají po dnech a 2 na ranní a odpolední docházku.
V naší mateřské škole se snažíme
vést děti k všestrannému poznávání
přírody, k tvořivosti a samostatnosti.
Vzdělávací nabídku se pravidelně snažíme obohacovat o různá představení
a výlety. Školní rok 2019/2020 byl ve
své první polovině zcela přeplněn akcemi. Navštívili jsme s dětmi Mime
fest v Poličce, dědečkův dvoreček ve
Stašově, muzeum a kino v Poličce.
Společně s I. MŠ Pomezí jsme navštívili oboru s daňky v Trpíně a hrad
Svojanov, kde probíhala výstava korunovačních klenotů a policejní stanici
ve Svitavách. Do MŠ za námi přijelo

divadlo JOJO se svými úžasnými pohádkami, které děti vtáhnou do děje.
Společně s rodiči jsme navštívili ZOO v Jihlavě, vytvořili jsme si
spoustu pěkných výrobků na společných dílničkách.
Ve své druhé polovině byl bohužel
rok přerušen a MŠ byla na určitou
dobu uzavřena. Tuto dobu jsme vyu-

žili na opravy a obměnu kuchyňské
linky, lehátek a skříní na lůžkoviny,
které jsme plánovali až na období
prázdnin.
Věříme, že letošní rok proběhne
v klidu, bez přerušení a komplikací.
S přáním pevného zdraví

ším nadšením. Tříkrálová sbírka má
neopakovatelnou atmosféru sounáležitosti, důležitosti každého sebemenšího
článku, bez jehož pomoci by to nebylo
„ono“.
Proto bychom rádi nabídli především rodičům, pokud by jejich ratolesti
školou povinné (i věku staršího), měly
zájem se k nám připojit, neváhejte se
přihlásit, rádi Vás přijmeme do naší
charitní královské rodiny, počet králů bude omezen asi na sedm skupinek
po třech králích a jednom starším doprovodu (nebude-li jeden z králů starší
15let).
Hlásit se můžete u paní Jurenkové,
jak je již uvedeno výše nebo též na tel.
čísle 737 501 941 u paní Poliačikové
v Oblastní charitě Polička. Koordinátorky sbírky by také velice rády navštívily v průběhu podzimu (po dohodě
s vedením školy) žáky přímo ve třídách, aby jim daly zblízka nahlédnout
do podstaty a smyslu charitní práce
a Tříkrálové sbírky, aby jim nabídly tu
krásnou možnost stát se „Králem v Po-

mezí“, který od domu k domu přináší
a předává v radosti smysl Vánoc – poselství všem bytostem, příslib štěstí lidem dobré vůle.
Ze srdce děkujeme, pokud se rozhodnete s námi vytvářet prostor pro dobré skutky, pro zázraky, a to v přátelské
ochotě naslouchat druhým, jejich radostem, starostem, potřebám. Zvláštní
poděkování pak patří Vám všem, kteří
necháváte tři krále s radostnou zvěstí
vstupovat do Vašich domovů, vlídně
je vítáte a štědře obdarováváte. I malá
kapka má tu moc vyhloubit kámen.
Z Oblastní charity v Poličce Vám
přejeme příjemný podzimní čas a vše
dobré.
Marcela Vraspírová

Kolektiv II. Mateřské školy

Děti rády pomáhají
Milí čtenáři, drazí přátelé, vážení příznivci charitního díla,
děkujeme za Vaši podporu a rádi bychom Vás seznámili s novou skutečností týkající se následujícího ročníku
Tříkrálové sbírky, která u nás proběhne
v sobotu 9. ledna 2021. Jsme nesmírně
rádi, že se nově koordinátorské práce
ujme paní Helena Jurenková (Pomezí
č. 4), která je přímo občankou Pomezí.
Spolupracovat bude s naší koordinátorkou v Oblastní charitě Polička.
Našim velkým přáním je, aby i skupinky králů a jejich doprovod vzešly
z dětí a občanů obce Pomezí, aby když
Vás Tři králové navštíví, to nebylo „jen
setkání s králi“ ale i s těmi, které znáte, se kterými se potkáváte, nebo jste se
naopak dlouho neviděli a za tuto milou
příležitost budete rádi.
Jak se říká, najdi si něco, pro co zahoříš vášní a zůstaň tomu věrný. Naplnění těchto moudrých slov máme
možnost každoročně sledovat u účastníků Tříkrálové sbírky, kdo byl jednou
králem, je jím v dalším roce s ještě vět4

Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020 1. MŠ Pomezí
Skončily nám prodloužené prázdniny a za pár dní povedete své dítko
poprvé do školky nebo usedne poprvé
do školní lavice. Uplynulý rok nebyl
pro nikoho z nás jednoduchý, přesto jsme společně prožili řadu dobrodružství a poučných chvil.
Tradičně jsme navštívili Divadelní
klub v Poličce při příležitosti MIME-

hlídku preparované zvěře. Díky panu
Dolanskému děti poznaly, jak vyčerpávající, ale zajímavé je zaměstnání
kriminalisty a psovoda. Paní Pechancová přiblížila dětem relaxační masáž, kterou si děti nesmírně užily.
Dalšími akcemi, které obohatily náš
vzdělávací program byly – hravá školička bruslení, saunování, karneval,

života“. V okresní soutěži „Zdravá
a nemocná příroda“ jsme získali ocenění Hejtmana Pardubického kraje,
ve výtvarné soutěži „Pohádky Boženy
Němcové“ nás reprezentovala Kačenka Vodičková.
Během uzavření MŠ se nám podařila uskutečnit obrazová výmalba
umývárny díky panu Kubíkovi. Nainstalovat vestavnou skříň, která bude
sloužit k uložení didaktického materiálu a vytvoření knihovny pro děti
a učitelky.
Po znovuotevření naší MŠ jsme se
mohli rozloučit s našimi předškoláčky a popřát jim mnoho úspěchů a vytrvalosti na jejich cestě do 1. třídy. Jelikož byly letos děti ochuzeny o zápis,
snažili jsme se připravit odpoledne,
kde na jednotlivých stanovištích děti
za účasti rodičů plnily úkoly, které
jsou předpokladem školní zralosti.
Školní rok jsme zakončili výletem
do Boru u Skutče, kde jsme společně
zdolali nelehkou cestu k Toulovcovým maštalím.

Děti v novém pískovišti

FEST, kde děti zhlédly představení,
Klaun“. Na hradě Svojanov si děti prohlédly repliky korunovačních klenotů
a seznámily se s životem Karla IV.
V Poličské charitě jsme společně po-

znali, jak složitá je cesta zrníčka ke
chlebíčku. CBM nám přiblížila zvyky
a tradice Vánoc.
Nechyběly také naučné exkurze,
koncerty a divadelní představení ve
spolupráci s p. Bílým, divadélkem,
Jójo“, Městskou knihovnou Polička,
kde se děti seznámily s prostředím
knihovny a obdivovaly zázraky robotiky.
Rádi bychom poděkovali rodině
Lukáškové, která nám poskytla pro-

tvořivá odpoledne rodičů s dětmi,
Vánoční besídka, která zahřála každé
přítomné srdíčko, návštěva andělů,
čertů a Mikuláše ze ZŠ Pomezí a v neposlední řadě vystoupení našich dětí
před čertovskou show. Řada plánovaných akcí bohužel díky situaci, která
nastala, nemohla proběhnout.
Během nouzového stavu jsme nelenili a zútulnili prostory MŠ – úklid
přilehlých skladů a půdních prostor.
Vytvoření logopedického koutku
v závislosti se zaměřením naší MŠ na
logopedickou prevenci dětí.
Mnoho času jsme věnovali na vytvoření nového vzdělávacího programu s názvem, Poznáváme svět
s Aničkou a Honzíkem“ a vytvoření
webových stránek MŠ – www.1-ms-pomezi.webnode.cz, kde nás široká
veřejnost najde.
Během uzavření MŠ jsme stále byli
v kontaktu s rodiči a e-mailovou cestou posílali pracovní listy, náměty
a nápady, o které nás obohatila i paní
Juklová, za což bychom chtěli poděkovat.
Zapojili jsme se do projektů „Celé
Česko čte dětem“, „Se Sokolem do

Výlet do Boru u Skutče

Zvláštní poděkování patří panu Pachovskému, který pro děti postavil
nové pískoviště a vše věnoval jako
sponzorský dar.
Paní Mileně Dvořákové, která věnovala krycí a stínící plachtu na pískoviště.
Firmě Enter Polička za výkopové práce a uhelným skladům Polička
za písek a oblázky. Rodině Vodičkové
a panu Tomáši Niklovi, díky kterým
máme okolí nového pískoviště krásně
zelené.
Věříme, že i v novém školním roce
se nám bude dařit vytvářet dál příjemné prostředí, plné nových, přínosných a všestranně obohacujících zážitků, díky nimž se u nás budou cítit
dobře nejen děti, ale i jejich rodiče.
Kolektiv 1. MŠ Pomezí
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Zážitková středa 24. 6. ve 4. třídě
Poslední pololetí školního roku bylo
pro všechny hodně neobvyklé, hodně
času jsme strávili učením doma; hodně týdnů s námi komunikovala paní
učitelka přes počítač a mobil.
O to více jsme někteří byli rádi, když
jsme mohli začít chodit do školy. Po-

Hned ráno nás paní Fajmonová zavedla do místního kostela, seznámila
nás se vším a ochotně odpovídala na
naše dotazy. Někteří ještě v kostele
doposud nebyli.
Pak jsme se přesunuli k místnímu
kaktusáři p. Ladislavu Unčovskému.

A teď nás čekala menší práce. Tomáš
Kučera nám opatřil hranolky a smirkový papír. Lavici na školní zahradě jsme obrousili a další den natřeli.
Vždyť to potřebovala!
A to tento den nebylo všechno. Před
polednem jsme pospíchali na místní

Byl na nás vzorně připraven; seznámil nás s pěstováním, ukázal katalogy kaktusů a pak jsme mohli do jeho
skleníku. Nádhera! Každý jsme dostali malý kaktus podle výběru. Kaktusy některé kluky fakt chytly.
Naši nadílku jsme si odnesli na školní zahradu, odkud jsme putovali do
přírody si opatřit klacky na opékání
buřtů. Někteří si takto klacek na opékání chystali poprvé. Společná opékačka dopadla na výbornou, ohniště
jsme nakonec polili vodou.

středisko Agroney, kde na nás čekal
p. Nikl, aby nás provedl po areálu.
Technika oslovila nejen kluky, ale
i naše holky.
Během chvíle jsme věděli, že vyučování v přírodě nemusí být jen slunečné. Voda nás prohnala až do školy.
Vůbec nám to nevadilo. Zážitků
máme opravdu hodně. Těšíme se zase
na další pobyt mimo budovu školy
v 5. třídě.
Zapsala dne 26. června 4. třída s paní
učitelkou.

Rádi bychom Vás pozvali na

Tradiční zabíjačku,
znali jsme se přes roušky všichni. Ve
škole jsme si zvykli na sebe, více jsme
si povídali a opakovali učení.
Přišel poslední týden a paní učitelka nám oznámila, že jeden školní
den strávíme učením v přírodě. Program byl do středečního rána tajný.
Jen jsme si měli vzít s sebou kapesní
nožík, uzeninu na opékání a dobrou
náladu.
Počasí nám přálo. Přišli jsme všichni. Program dne byl velmi zajímavý.
6

která se uskuteční 31. 10. v hasičské zbrojnici.
Nesmíme zapomenout ani pozvánku na výjimečný

průvod KRAMPUS,
který proběhne 11. 12. na novém „náměstíčku“ v Pomezí.
Za SDH Pomezí – Robin Bačovský

Shrnutí nultého ročníku Limberské časovky
V neděli 30. srpna se v Pomezí
uskutečnily v rámci nultého ročníku
Limberské časovky hned tři cyklistické závody.
I přes sychravé a mlžné ráno tato
událost zaujala nemalé množství
místních i přespolních a na start

hlavního závodu se postavilo celkem
34 závodníků (31 mužů a 3 ženy ve
věkovém rozmezí 15-54 let v odpovídajících kategoriích) z blízkého i dalekého okolí.
Celkově nejrychlejší čas byl v cíli zaznamenán Jiřímu Horkému ze Zbra-

Večerní nohejbal s hasiči
Mezinárodní účast a vítěz z Borové?
Ano, takový byl první ročník Večerního nohejbalu v Pomezí. V letošním
roce jsme úspěšně odstartovali první

se umístil tým „Mokzen“ z Nedvězo-Tureckého pohraničí.
Bezvadnou práci odvedli i nestranní
rozhodčí pan František Chadima a pan

Společné foto účastníků

ročník Večerního nohejbalu, který se
konal 15. 8. 2020 v areálu ZŠ horní.
Turnaje se zúčastnilo 14 vyrovnaných
týmů. Odpolední začátek doprovázelo
menší zpoždění týmu zvaný „Mokzen“
z Nedvězo-Tureckého pohraničí. Z důvodu obrovské vzdálenosti bylo zpoždění odpuštěno a turnaj mohl začít.
Hned na začátku proběhl souboj favoritů „3 promile“ z Pomezí a tým
„Jarmila“ z Borové. Krásná podívaná,
která skončila vítězstvím a postupem
týmu z Borové. Úžasnou hru předvedl
rodinný tým z Pomezí „Bony a Klid“,
sportovní zápal ukázaly týmy z Brna,
Poličky, Dolního Újezda… Nečekaným překvapením byl další tým z Pomezí „Stánkaři“. Tito borci se s velkým
štěstím probojovali až do finále, kde je
zcela zaslouženě porazil vítěz Večerního nohejbalu „Jarmila“, a to pro ně znamenalo druhé místo. Na třetím místě

Tomáš Vápeník. I když nám počasí nepřálo, tak turnaj proběhl v uvolněné
atmosféře.
Doplňková soutěž
Součástí celého večera byla doplňková soutěž o Putovní Florianův pohár.
O co šlo?
Florianův pohár = alko pohár. Soutěž
byla pro hráče i diváky. Stačilo vytvořit tříčlenný tým a sbírat body. Putovní
Florianův pohár vyhrál tým složený ze
zástupců Dolního Újezda, pod vedením kapitána Hladíka. Tento tým byl
velice odhodlaný vyhrát doplňkovou
soutěž! Bohužel se z nejasných důvodů
předání poháru nezúčastnili…
Velký dík patří všem členům SDH
Pomezí, i těm co nám drží palce a podporují nás!!!
SDH Pomezí – Robin Bačovský

slavi (ročník 1986), který prosvištěl
obcí na trati 4 km měřeného úseku
v čase 6:59. 01.
Pro děti ve věku od 7 do 12 let byl
připraven speciální 1.75 km dlouhý
okruh, který byl veden částečně zástavbou obce a částečně mírným terénem mimo hlavní komunikaci, v okolí sportovního areálu u ZŠ dolní.
V jeho závěru čekala na mladé závodníky a závodnice výzva v podobě
projetí místního vyhlášeného pump-tracku.
Stejně jako v hlavním závodě „dospěláků” se startovalo v minutových
intervalech a svůj um zde předved-

lo na 18 šikovných chlapců a dívek,
z nichž nejlépe si vedla Barbora Groulíková (2008) z SK Prima Polička.
A nezapomnělo se ani na nejmenší.
Závodu malých kol a odrážedel s hromadným startem se zúčastnilo sice
nejméně dětí, co do počtu, ale každý
si odnesl za odměnu krásný diplom,
sladkou medaili a něco na památku.
I přesto, že počasí (i když mlha se
nakonec zvedla a na chvilku dokonce
vysvitlo i sluníčko) a technické problémy organizátorům do karet moc
„nehrály”, se tento nultý, řekněme
„testovací”, ročník vcelku vydařil.
Poděkování za podporu akce patří
sponzorům, obci Pomezí, TJ Sokol
Pomezí, SDH Pomezí, občanům obce
a majitelům pozemků.
Velký dík za obětavou pomoc s organizací patří hlavně všem dobrovolníkům!
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Posilovna a fitness v Pomezí
Zdravím všechny příznivce aerobního i silového sportu, jak aktivní, tak
i jeho fanoušky.
Pro ty, ke kterým se ještě nedostala
informace o fitness a posilovně v dolním sportovním areálu, bych rád přidal několik informací o tomto krásném
sportu.

Sportovní zařízení v budově šaten
oslavilo již 11 let svojí činnosti. Některým pesimisticky naladěným jedincům, kteří mě od tohoto záměru
odrazovali, bych chtěl připomenout,
že se tato sportovní aktivita setkala
s opravdu velkým zájmem místní veřejnosti. Zpočátku bylo vybavení poměr-

ně skromné, ovšem přibývající zájemci
měli i daleko vyšší nároky na vybavenost. O takto nově vybavené sportoviště projevili zájem i profesionální sportovci z blízkého i širšího okolí. Bohužel
ale musím tyto zájemce odmítat, protože naše posilka, jak ji všichni říkáme, má sloužit hlavně pro občany naší
obce. A ti ji bohatě využívají.

TJ Sokol Pomezí
Milý čtenáři,
v tomto článku se vám
pokusím přiblížit činnost
TJ Sokola Pomezí v této nevhodné době, a to jak pro poklidný život, tak i pro sport
včetně pořádání sportovních soutěží
a utkání.
Začátkem roku v měsíci únoru (to
nám ještě bylo hej) jsme pořádali již
13. ročník turnaje ve stolním tenise,
který se konal v sále obecního úřadu při
účasti maximálního počtu sportovců.
Všichni si parádně zasportovali i diváci
si přišli na své.
Ovšem v měsíci březnu už nám všem
přibývaly vrásky na čele. Určitě vám
nemusím připomínat chvíle, kdy jsme
měli zřejmě všichni strach o svůj zdravotní stav. Pomalu ale jistě nám zdravotní a bezpečnostní opatření hygieniků uzavřely sportoviště, tělocvičnu
a k nelibosti mnoha Pomezáků i místní
fitness s posilovnou. Zdraví občanů dostalo přednost před tréninkovou činností našich sportovců od nejmenších
elévů přes mládež až po kategorii dospělých.
Ukončeny byly s okamžitou platností
i všechny mistrovské soutěže, kde prozatím dosažené výsledky byly anulovány bez možnosti postupu, ale i sestupu.
Po dlouhé pauze bylo postupně obnovováno sportování, tréninky mužstev
v omezeném počtu a příprava na nové
mistrovské soutěž Pardubického kraje,
Svitavského okresu i amatérské veřejnosti.
Ve fotbale svoji novou soutěž v okresním přeboru zahájilo úplně nové
mužstvo mladších žáků pod vedením
zkušených trenérů Mičky Michala

a Kotoučka Miroslava. Ihned v úvodu
se ukázalo, že to tito dva borci to nemohou zvládnout sami, jelikož se postupem času zaregistrovalo celkem 39
dětí převážně z naší obce. Na pomoc
přispěchali další aktivní hráči mužstva
mužů, poděkování patří Lukáši Roušarovi. Situaci u mládeže dávám jednoznačně palec nahoru. Opatření pomalu
ale jistě slábla a 9. 8. 2020 byla zahájena
mistrovská utkání a soutěže v kopané.
Mužstvo mužů i díky vleklým zraněním některých hráčů nezahájilo tuto
sezonu zrovna šťastně. Na lepší herní
pohodu i výsledky zatím čekáme, i když
poslední výsledky přece jenom dávají
jiskřičku naděje. Věřím, že i našim věrným fanouškům nedojde optimismus
a podpoří naše muže v jejich snažení.
U mužstva dětí je situace již od pohledu veselejší. Na mládeži je vidět elán
a obrovský zápal pro hru. Jako nováček
soutěže hrdě bojují i s mužstvy, která
hrají tyto soutěže již několik let. Jen
tak dál, hlavně vydržet a pak jsem přesvědčen, že fotbal by v naší obci mohl
s úspěchem pokračovat a dalších několik let a plně využívat nádherný obecní
sportovní areál.
Vždyť Tělovýchovná jednota Sokol
Pomezí v tomto roce oslavila již 70 let
plné sportovní činnosti. Dík patří
všem, kteří se před tolika lety zasloužili
o jeho založení i všem funkcionářům
a dobrovolníkům, kteří pokračovali
v těchto sportovních aktivitách až do
dnešní doby.
Co nám všem popřát v této nelehké
době na závěr? V prvé řadě všem pevné zdraví, optimismus, veselou náladu
a věřme, že zase bude líp.
Zdeněk Stoklásek

Při první návštěvě ještě vidím počáteční nejistotu a ostych, ale s přibývajícím časem a narůstající svalovou
hmotou jde sebevědomí rychle nahoru. Sportovci, kteří přijdou za účelem
redukce váhy a formování své postavy
si určitě při troše vytrvalosti přijdou
na své. Vstupné je na dnešní dobu
opravdu symbolické a pro studenty
zvýhodněné. Otevírací doba byla přizpůsobena i občanům, kteří pracují
v odpoledních směnách.
Přijměte tento článek ne jako reklamu, ale jako pozvání do našeho přátelského kolektivu, kde opravdu získáte
nejen mnoho dobrých kamarádů, ale
také příjemný pocit, že jste vykonali
něco prospěšného pro své zdraví.
Na závěr bych chtěl poděkovat radě
obce Pomezí, že svým rozhodnutím
umožňuje a nadále podporuje toto příjemné sportovní vyžití pro občany naší
obce. Rád vás přivítá
Zdeněk Stoklásek
Instuktor fitness 604 720 017

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 – jkd8

