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Informace z Obecního úřadu Pomezí
Vážení spoluobčané,
jak končil rok 2020, tak také začal
nový rok 2021. Coronavirová pandemie zavřela téměř všechny obchody
a služby pro obyvatele, nadále platí zákaz vycházení ve večerních a nočních
hodinách. Nikdo nedokáže odhadnou,
do kdy tato situace ještě potrvá. Přeji
všem v tomto roce hlavně hodně zdraví a to, co si přejeme asi všichni, aby se
náš život vrátil do doby před covidem.

průsaku nebezpečných látek. Komunikace a manipulační prostor bude z asfaltového betonu.
Sběrný dvůr bude sloužit pro příjem odpadů od fyzických osob. Odpad
bude po vstupní kontrole a případném

Stavební akce v roce 2021
V současné situaci je plnění daní od
státu pro obce velká neznámá. Z tohoto důvodu budou v obci realizovány
pouze projekty, na které obec získala
dotace.
Sběrný dvůr Pomezí
V rámci Operačního programu životní prostředí, Oblast podpory 3. 2.
– Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, získala naše
obec dotaci na stavbu sběrného dvora.
Stavba bude postavena na p. p. č. 5729,
3971, 475, 3959/1, 3983/1 a 441 v sousedství staveb zemědělského družstva
Agronea Polička. Dojde k vybudování
zpevněné plochy o výměře 1 145 m2
a výstavbě ocelové skladové haly o rozměrech 25 x 8 m se sedlovou střechou.
Součástí haly bude také zděná vestavba s kanceláří a sociálním a sanitárním zařízením (šatna, sprcha, záchod
a umývadlo).
Prostory vestavby budou vytápěny
přímotopnými elektrickými nástěnnými konvektory. Samotná hala vytápěna nebude. Součástí stavby bude
vybudování vodovodní přípojky,
splaškové kanalizace včetně jímky,
dešťová kanalizace včetně vsakovacího
objektu, přípojky elektrické energie,
úpravy napojení na místní komunikaci a oplocení areálu. Podlaha skladu
bude doplněna o hydroizolaci proti

Nové židle a stoly v kulturním domě

dotřídění ukládán do určených shromažďovacích prostředků a poté předáván příslušné oprávněné osobě k využití a odstranění odpadu. Nebezpečné
odpady budou skladovány ve skladu
na mobilních záchytných ocelových
vanách, které budou kryty pororošty.
Předpokládané náklady stavby jsou
10 mil. Kč, způsobilé výdaje (dotace)
5 mil. Kč.
Pořízení vozidla CAS
pro výjezdovou jednotku
JPO III Pomezí
V současné době JPO III disponuje
vozidlem CAS 32 TATRA. Technický
stav hlavního zásahového vozidla je
velmi špatný (uveden do provozu byl
v roce 1991). Vozidlo bylo dříve v ma-

jetku profesionálních hasičů a v podstatě bylo v neustále v provozu. Je
kompletně opotřebováno a udržení
dobrého technického stavu bez velkých
investic do oprav je takřka nemožné.
Byla podána žádost o dotaci na pořízení nové cisternové automobilové
stříkačky – CAS_R a po dvou letech
podávání žádosti jsme byli úspěšní.
V současné době se dolaďuje nutné
technické vybavení zásahového vozidla, poté bude zasláno ke schválení,
provedeno výběrové řízení na zhotovitele. Pokud půjde vše tak, jak má,
výjezdová jednotka by měla mít vozidlo k dispozici koncem letošního
roku nebo v prvních měsících roku
2022. Pořizovací cena nového vozidla
je okolo 8 mil. Kč.
Projektové dokumentace
a žádosti o dotace
Dále se dopracovávají projektové dokumentace na přístavbu školní družiny u ZŠ horní a rozšíření chodníku
školní jídelna – rybník.
Koncem roku 2020 byla podána žádost o dotaci na Modernizaci kulturního domu, při které by mělo dojít
k výměně podhledů na sále a přísálí,
výměně elektroinstalace a stropních
svítidel sálu a přísálí, montáži vzduchotechnické jednotky a akustické řešení vnitřního prostoru sálu – obklad
zadní stěny sálu dle přesně daných parametrů. Celková cena rekonstrukce je
2,5 mil. Kč, dotace je 80 %. Pokud z žádostí uspějeme, modernizace by měla
proběhnout ještě v letošním roce.
V roce 2020 byly také z dotace SZIF –
Program obnovy venkova – zakoupeny nové židle a stoly. Celkem 100 židlí
a 60 stolů v celkové částce 480 700 Kč.
Dotace činí 384 000 Kč. Žádost o dotaci byla podána přes MAS Poličsko.

Věra Chemišincová, starostka
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Statistika nuda
je, ale přináší
zajímavé údaje
Počet obyvatel k 1. 1. 2021: 
Za rok 2020 se
přistěhovalo: 
odstěhovalo: 
narodilo: 
zemřelo: 
Takže nás je o 11 víc!

Rozpočet obce na rok 2021

1264
28
23
18
12

Počet obyvatel dle věku
Věkpočet
0–9143
10–19143
20–29148
30–39150
40–49224
50–59168
60–69148
70–7992
80–8940
90–998

Poplatky 2021
• Poplatek za svoz komunálních
odpadů: 550 Kč/osobu. Poplatek
je splatný do 30. 9. 2021. Celkové
náklady činí 708 Kč/osobu, obec
doplácí 158 Kč ze zisku z třídění
odpadu a z rozpočtu obce.
• Poplatek za psa: 100 Kč. Každý další pes v domácnosti
150 Kč. Poplatek je splatný do
31. 12. 2021
• Nájmy pozemků – dle smlouvy
• Cena stočného: 56,36 Kč/m3 bez
DPH, 62,00 Kč/m3 s DPH
Veškeré poplatky je možno hradit na účet: 1283401369/0800, variabilní symbol – číslo domu, nebo
hotově na pokladně OÚ u paní Kadlecové.

Noví občánci
Děti narozené v závěru roku 2020:
•
•
•
•
•
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Hegrová Lucie
Svobodová Anna
Němec Adam
Groulík Tadeáš
Groulíková Klaudie

Příjmy:
Daň z příjmů fyz. osob
placená plátci
4 000 000 Kč
Daň z příjmů fyz. osob
placené poplatníky
40 000 Kč
Daň z příjmů fyz. osob
vybíraná srážkou
400 000 Kč
Daň z příjmů práv. osob 2 800 000 Kč
Daň z příjmů právnických
osob za obec
800 000 Kč
Daň z přidané hodnoty 9 000 000 Kč
Poplatek za provoz
systému KO
650 000 Kč
Poplatek ze psů
21 000 Kč
Poplatek za užívání
veř. prostranství
2 000 Kč
Správní poplatky
1 000 Kč
Daň z hazardních her
100 000 Kč
Daň z nemovitých věcí 1 300 000 Kč
NI přijaté trasfery
ze státního rozpočtu
319 400 Kč
Pozemky – pronájmy
250 000 Kč
Lesní hospodářství
1 000 000 Kč
Odvádění a čištění
odpadních vod
2 000 000 Kč
Záj. 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
46 000 Kč
Komunální služby
a územní rozvoj j. n.
5 000 Kč
Využívání a zneškodňování
komunál. odpadů
160 000 Kč
Příjmy celkem
23 214 400 Kč
Výdaje:
Pěstební činnost
40 000 Kč
Podpora ost.
prod. činností lesa
750 000 Kč
Správa v lesním
hospodářství
120 000 Kč
Silnice
200 000 Kč
Pokračování PD
na chodník ŠJ-rybník
300 000 Kč
Měřící přístroj
na odpadní vody
300 000 Kč
Odvád. a čišť. odp. vod
a nakládání s kaly
2 000 000 Kč
I. MŠ / Neinv. přís.
zřízeným PO
350 000 Kč
II. MŠ / Neinv. přís.
zřízeným PO
269 000 Kč
II. MŠ-plyn
68 000 Kč
Základní školy / Neinv.
přísp. zřízeným PO
1 240 000 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
Místní rozhlas
60 000 Kč
Ost. záležitosti sdělovacích
prostředků
35 000 Kč
Příspěvek církvím
50 000 Kč
Kulturní dům
260 000 Kč
Záležitosti cirkví, kultury
a sd. prostředků – SPOZ 45 000 Kč
Sportovní zařízení
v majetku obce
200 000 Kč
Příspěvek TJ Sokol
110 000 Kč
Dotace neziskovým
organizacím
38 000 Kč
Bytové hospodářství
30 000 Kč
Nebytové hospodářství
3 000 Kč
Veřejné osvětlení
400 000 Kč
Pohřebnictví
20 000 Kč
Komunální služby
3 000 000 Kč
PD – přístavba
školní družiny
300 000 Kč
Rekonstrukce sociálního
zařízení II. MŠ
500 000 Kč
Monitoring dotačních
programů
200 000 Kč
Ost. NEI transfery – AZASS,
Mikroregion
80 000 Kč
Obnova katastrálního
aparátu
150 000 Kč
Sběr a odvoz nebezpečných
odpadů
20 000 Kč
Sběr a odvoz komunálních
odpadů
985 000 Kč
Sběr a odvoz ostatních
odpadů
85 000 Kč
Sběrný dvůr
10 000 000 Kč
Kompostárna
20 000 Kč
Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň
60 000 Kč
Kulturní akce v obci
300 000 Kč
Charita
30 000 Kč
Sociální péče
100 000 Kč
Krizová opatření
100 000 Kč
Pořízení dopravní
cisterny
8 000 000 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.
finančních 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
10 000 Kč
Výdaje celkem
36 537 000 Kč

Ze Zastupitelstva obce Pomezí
Usnesení ze 14. schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 25. 11. 2020
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje: návrhovou komisi Šedý Vladimír DiS, Mgr. Lopour
Tomáš; ověřovatelé zápisu Stoklásek
Zdeněk, Zerzánková Marta; zapisovatel Milan Nespěšný
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje program schůze dle
pozvánky.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce
Pomezí bere na vědomí zprávu o plnění plánu výstavby v roce 2020.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce
Pomezí bere na vědomí zprávu o činnosti komise kulturní a komise životního prostředí a územního plánování.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce
schvaluje plán výstavby na rok 2021.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje návrh příjmů a výdajů rozpočtu obce na rok 2021.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje prodej p. č. 3944/14
za cenu 40 Kč/m 2 .
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje prodej p. č. 678 za
cenu 40 Kč/m 2 .
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje pronájem části
p. č. 402/15 a 402/1.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje pronájem části
p. č 565/1.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje příjmy a výdaje rozpočtu k 31. 10. 2020.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje střednědobý výhled
na roky 2021–2024.
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce
Pomezí, příslušné podle ustanovení
§ 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební
zákon), schvaluje – v souladu s § 55a
stavebního zákona pořízení Změny
č. 3 územního plánu Pomezí zkráceným postupem dle podaného návrhu
– obsah změny je nedílnou přílohou
tohoto usnesení – paní Věru Chemišincovou – starostku, jako určeného
zastupitele ve věci pořízení Změny
č. 3 ÚP Pomezí.
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce
Pomezí podmiňuje Změnu č. 3 ÚP
plnou úhradou nákladů, dle § 55a

odst. 2 písm. f stavebního zákona, navrhovatelem.
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce
schvaluje nákup části p. č. 711/2
(cca 300 m 2) za cenu 40 Kč/m 2 .
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce
schvaluje bezúplatný převod pozemku pod chodníkem před OÚ od Krajského úřadu Pardubického kraje.
Usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce
schvaluje bezúplatný převod pozemku pod chodníkem před OÚ od Státního pozemkového úřadu.
Usnesení č. 18: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje bezúplatný převod
p. č. 1041/3 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Usnesení č. 19: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje podání žádosti na
akci „Modernizace kulturního domu
č. p. 4“.
Usnesení č. 20: Zastupitelstvo obce
schvaluje nabídku od RRAPK na zajištění administrace a výběrového řízení pro projekt „Sběrný dvůr Pomezí“ za celkovou částku 90 750 Kč.
Usnesení č. 21: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje plán práce RO a ZO
na 1. pololetí 2021.
Usnesení č. 22: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje Příkaz k provedení inventarizace a jmenování členů
hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.
Usnesení č. 23: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje návrh řešení přístavby školní družiny v horní budově
ZŠ Pomezí.
Usnesení č. 24: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje, podle § 76 zákona
o obcích, poskytnutí mimořádné odměny starostce obce Věře Chemišincové za získání dotace na akci „Sběrný dvůr Pomezí“ a dlouhodobých
dobrých výsledků v hospodaření
obce ve výši jednonásobku měsíčního platu. Mimořádná odměna bude
vyplacena v nejbližším výplatním
termínu.
Usnesení č. 25: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje, podle § 76 zákona
o obcích, poskytnutí mimořádné odměny za celoroční práci:
• místostarostovi ve výši jednonásobku měsíční odměny
• členům zastupitelstva 2 000 Kč
Mimořádná odměna bude vyplacena v nejbližší výplatním termínu.
Usnesení č. 26: Zastupitelstvo obce
schvaluje, z důvodu nařízení vlády

o uzavření provozoven, odpouštění
nájmu za měsíce říjen, listopad a prosinec pro provozovny kadeřnictví
a kiosek ve sportovním areálu.
Usnesení č. 27: Zastupitelstvo obce
schvaluje vyřazení pohledávky z účtu
905 ve výši 480 Kč.
Usnesení č. 28: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje rozpočtové opatření č. 10 dle přílohy zápisu.
Usnesení z 15. schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 16. 12. 2020
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje: návrhovou komisi Mgr. Jiří Svoboda a Petr Němec;
ověřovatelé zápisu Marie Duchečková 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 2021 a střednědobý výhled rozpočtu obce na roky
2021–2024.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce
Pomezí také schvaluje OZV obce Pomezí č. 1/2020, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo
obce Pomezí schvaluje prodej části
p. č. 215/1 a části p. č. 4021/1 za cenu
40 Kč/m 2 .
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo
obce Pomezí schvaluje prodej části
p. č. 3960/1 za cenu 40 Kč/m 2 .
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje stočné na rok 2021
cena – 56,36 Kč bez DPH.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje navýšení rozpočtu na veřejné osvětlení o 550 000 Kč
a pověřuje starostku k podpisu dodatku smluv s firmou Michal Skus,
Školní 387, Červený Kostelec, IČO:
66030196.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje doplnění strategického plánu rozvoje obce Pomezí
o přístřešky na kola u budov v majetku obce.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje rozpočtové opatření č. 13 dle přílohy.
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Odbahnění pomezského rybníka
Článek byl napsán se souhlasem pana
Jaroslava Martinů z jeho uveřejněných
příspěvků na stránkách rybářského
sdružení Vysočina. Použité fotografie
dodali pomezští hasiči.
Pomezák je historickým majetkem
města Poličky, město tento rybník
od poválečné obnovy pronajímá rybářům. Rybník má rozlohu 7 hektarů a za posledních deset let se v něm
usadilo asi 20 000 metrů krychlových

brzkého rána do noci a to nejen v pracovních dnech, ale i o víkendu. A to
prý byla většina techniky najata pouze
za režijní ceny.
Dno rybníka se nyní vyvápní, začne se s napouštěním a dojde k navrácení velkých ryb, které jsou nyní
v Troubném rybníku. Na konci práce
na odbahnění se v rámci možností
uvedly do původního stavu výjezdy
z hráze, pokácené značky a za pomoci

pomezských hasičů byla umyta technika a nejpostiženější komunikace.
Až jaro a léto ukáže, jak se podařilo
opravit škody na cestách a travnatých
pozemcích. Důležité ale je, že v rybníku bude voda a ne bláto. Nezbývá než
doufat, že se na polích bude hospodařit
tak, aby voda z polí odnášela co nejméně hlíny a nemuselo se tak často provádět takovéto náročné odbahňování.
Mgr. Jiří Svoboda

Bagrování pomezského
rybníka v plném proudu

bláta. Nejvíce ho bylo u výpusti hráze,
kde dosahovalo výšky až 80 cm. Poslední odbahnění a oprava hráze proběhlo v roce 2010 při rozpočtu 8 miliónů korun.
Na přelomu roků 2020/21 se rybáři
pustili do odvážné akce rozpočtované
na 10 miliónů korun s pouhými 2 milióny. Město Polička přispělo 1,4 milióny korun a 600 tisíc zbylo na rybářské
sdružení.
Odbahňování rybníků se provádí v zimě, kdy je pomocníkem mráz
a je k dispozici nevyužívaná technika.
V loňském roce moc nemrzlo, ale letos
mrazy alespoň na pár dnů přišly. Mnoho lidí se k rybníku jezdilo dívat na to,
jak na jeho dně zápasí bagry, buldozéry a Tatry s mazlavým blátem. Scenérie
připomínala vojenské cvičiště a mnozí
řidiči vzpomínali na svá mladá léta na
vojně. Mnohdy musela být nákladní
auta tahána bagry, praskala lana a hrozilo zničení a převrácení techniky. Jak
píše pan Martinů na stránkách rybářského sdružení: „Byly to dva týdny
nervů jeho, řidičů Tater, bagristů, ale
i obyvatel, kterým provoz a nečistoty
na silnici komplikovaly život“.
Povedlo se za neskutečně krátkou
dobu necelých dvou týdnů odvozit bláto na tři úložiště, kde bude uskladněné
tři roky a potom se rozveze zpátky na
pole, kam patří. Jisté je jedno, málokdy
se vidí takové nasazení techniky od
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Hasiči omývají zablácenou techniku

SDH Pomezí 2020
I když rok 2020 nepřinášel mnoho
pozitivního, tak i přesto jsme využili
každou možnost pro naplnění našeho
plánu. Mimo náš tradiční ples proběhla oprava starší části hasičárny, kde docházelo k vlhkosti a opadávání omítky.
Opravu provedli “svépomocí“ naši šikovní členové – musím říct, že zatím nic
nespadlo a oprava zabrala.
Následoval každoroční velký úklid celé
hasičské budovy, předání vyznamenání,
brigády v lese, kde se spálilo cca 500 m3
větví a nasázelo cca 7 000 stromků. Po
celý rok probíhala oprava UAB s úspěšným výsledkem – pojízdné historické
vozidlo, které je jediné v ČR.
V létě odstartoval první ročník Večerního nohejbalu s doplňkovou soutěží o pohár sv. Floriána. Pracovní rok
pro dospělé členy byl ukončen výletem
do sklípku na Moravě. Díky Covidu-19
jsme byli nuceni zrušit téměř polovinu
veřejných akcí i dětskou soutěž. Dětem

rok 2020 příliš nepřál a soutěže byly postupně zrušeny. I přesto poctivě trénovaly a doufáme, že v letošním roce 2021 už
budou bojovat o stupně vítězů.
Okresní ligu Svitavska 2020 reprezentoval tým žen a dva týmy mužů. B tým
– Muži se umístil na 2. místě, A tým
– Muži na 7. místě a Ženy na 3. místě.
Okresní liga proběhla v počtu 6 závodů
s celkovým počtem 40 mužských týmů
a 21 ženských týmů.
Výjezdová jednotka – JSDH Pomezí v loňském roce zasahovala celkem
u 28 zásahů. Na výzvu KOPIS PA kraje
vyjela jednotka k jedenácti požárům,
ke čtyřem technickým zásahům a jednomu transportu pacienta. Pro obec
jednotka zasahovala u dvanácti technických zásahů. Jednalo se např. o odstranění nebezpečných stromů, stavění
protipovodňových hrází z pytlů s pískem, ale i pomoc v obci s Covidem-19.
SDH Pomezí – Robin Bačovský

Koronavirová kultura/nekultura nejen na Poličsku
Věčně nedostatkové zboží – čas. Pořád nám chybí, stále je ho málo, nebo
ho nemáme vůbec. Oblíbená výmluva
nás všech. Poslední rok ale přinesl desítky změn a jednou z nich je i převrácení těchto otřepaných frází naruby.
Najednou totiž čas máme, ale nevíme,
jak ho vyplnit, když kulturní, společenské i sportovní akce dostaly stopku.
Chce to trochu hledání a zjistíte, že
spousta organizací navzdory tomu
„jede“ dál a snaží se nejrůznějšími způsoby nasytit naše kulturní i sociální
potřeby. Prohledali jsme za vás nejrůznější webové stránky a přinášíme vám
několik typů na koronavirovou „kulturu“ v našem regionu i v republice.
Poličské organizace se i v této době
snaží chystat pro své „návštěvníky“
pestrou nabídku on-line či outdorvých
akcí.
• Centrum Bohuslava Martinů – na
svých stránkách https://cbmpolicka.cz/cz zveřejnilo soubor aktivit
na doma i na ven pod názvem „Do
boje! Jak přežít lockdown a nezbláznit se.“ V době tzv. Palachova týdne nainstalovali v poličském parku
u památníku… minivýstavu. Pokud
jste ji nestihli, najdete ji na: https://
cbmpolicka.cz/cz/18-uncategorised/1378-minivystava-jan-palach.
• Centrum volného času Mozaika
Polička – „holky z Mozaiky“ pro
vás i vaše děti nachystaly během
podzimu mnoho her na různých
místech Poličky. Nyní můžete jako
cíl své vycházky projít Zimní hru
pro nejmenší v Liboháji nebo hru

Ze Zimní hry pro nejmenší
v Liboháji (foto: SVČ Mozaika)

Po stopách Yettiho, která startuje
před Mozaikou. Zde si tak můžete
vyzvednout tvořící sady a vyrobit
si doma s dětmi krásné dekorace
i hračky. Sáčky s veškerým materiálem a podrobným návodem najdete

zdarma v krabici přede dveřmi Mozaiky. Ale pozor! Jdou na dračku!
Pro bližší informace sledujte webové stránky https://www.mozaika-policka.cz/ nebo také veřejnou
facebookovou skupinu – Mít kam
jít, kde se dozvíte také o nově vyhlášené soutěži „Natoč svůj klip“, která
trvá až do 22. února.
• Městská knihovna Polička nabízí bezkontaktní vyzvednutí knih.
V době, kdy je knihovna uzavřená
v souladu s vládními opatřeními
proti šíření nemoci covid-19, nabízí
možnost bezkontaktního vyzvednutí objednaných knih. Bezkontaktní vyzvednutí je možné vždy
v pondělí, středa a čtvrtek od 14 do
17 hodin. Upozorňujeme však, že
v této době je možné pouze vyzvednout knihy, které jste si předem objednali, nelze využívat žádné další
služby knihovny. Pokud máte o tuto
službu zájem, přečtěte si prosím návod, jak při bezkontaktním vyzvednutí objednaných knih postupovat
na www.knihovna.policka.org nebo
zavolejte.
Celá řada státních i soukromých památek a kulturních institucí nabízí na
svých stránkách různé alternativní
způsoby „návštěvy“ a „prohlídky“. Vybrali jsme pro vás čtyři zajímavé virtuální prohlídky.
• Vila Tugendhat: https://www.tugendhat.eu/cz/fotogalerie/virtualni-prohlidka.html
• Národní muzeum: https://www.
nm.cz/virtualne-do-muzea#online-vystavy
• Zámek Kuks: htps://www.zkuskuks.
cz/247/kuksem_kuktam/?fbclid=IwAR0YBOgnzPmLUKZcJu9rTKOGtVUW5XuZ4-7-IgtFlWvUUXQpOBLIETjQdV4
• Hrad Roštejn: http://hradrostejn.cz/
rostejnvirtualne/?fbclid=IwAR23tPzUQ 0 CgV T Kqu z p5RjP v z FuoC5RJ7g OpeA D y vcQu zOeDa9OvkRzczps
„Aby ani doma nebyla nuda…“ To je
heslo mnohých zábavních i naučných
organizací, muzeí, zahrad apod. Zajímavé hry nejen pro děti, nápady na
pokusy, videa a pracovní listy pro vás
nachystali zaměstnanci např.
• Zoo Jihlava – https://zoojihlava.cz/
zoo-detem/

• Technického muzea v Brně https://
www.technicalmuseum.cz/akce/
tmbnadoma/?fbclid=IwAR1MEVuH2JozW9jUIzRddsxMoqPob4XCxHOupEObIwqc_CHv7sI3po84dY
• či Zábavně-vzdělávacího rodinného
centra VIDA Brno – https://vida.cz/
vida-na-doma.
Doba covidová přeje naučným
stezkám a zříceninám
Nevíte, kam vyrazit na výlet v souladu se všemi vládními nařízeními
a zákazy? Do přírody a ještě navíc se
zajímavým cílem vás zavedou nejrůznější naučné stezky, které v necovidové
době mnohdy míjíme bez povšimnutí.
Nejblíže k naší obci se nachází NS Poličkou, NS K pramenům řeky Svitavy,
NS Velký Košíř u Litomyšle.
Většina zřícenin v blízkém i vzdálenějším okolí je volně přístupná, její
návštěva nic nestojí, nemusíte se dusit
v roušce a navíc v plénu přírody zapomenete na každodenní nejen covidové
starosti. Byli už jste např. na Štarkově
u Jimramova, na Zubštejně v Bystřici
nad Pernštejnem, na Cimburku v Městečku Trnávce, na zřicenině hradu
Lichnice u Slatiňan nebo na zřícenině
v nedalekém Dalečíně? Zkuste to a zaručeně nebudete litovat.

Výstavba
a vybavení
v obci Pomezí
v roce 2021
• Hasičské auto  cena 8 mil. Kč

dotace 3 mil. Kč
• Sběrný dvůr  cena 10 mil. Kč

dotace 5,3 mil. Kč
• Projektová dokumentace
– přístavba školní družiny
u 1. stupně ZŠ  cena 300 tis. Kč
• Měřící přístroj
odpadních vod  cena 300 tis. Kč
• Rekonstrukce sociálního
zařízení ve II. MŠ

cena 500 tis. Kč
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Základní škola Pomezí aneb distanční výuka v praxi
Asi by se nenašel nikdo z vás, kdo se
za poslední dobu nezasmál nějakému
dobrému vtipu na téma distanční výuka, on-line hodiny, výuka na dálku či
home office.
Bohužel tyhle „vtipy“ zažíváme dnes
a denně všichni. My, učitelé, naši mladší či starší žáci a v neposlední řadě vy,
rodiče, prarodiče. Vyučování v době

který zkvalitnil komunikaci nejen
s žáky, ale i s rodiči. Všem žákům jsme
během prvního školního měsíce pomohli zvládnout potřebné aplikace na
počítači i na chytrých telefonech, které
jsou pro ně v současné době zdrojem
a zprostředkovatelem učiva. Každý den
se s žáky scházíme na tzv. „meetech“,
neboli on-line hodinách, kdy se živě vi-

Zmodernizovaný ateliér

coronavirové se posunulo do dosud neznámých sfér a provázalo rodiče a školu možná víc, než kdy předtím.
Distanční výuka je zkrátka realitou
dneška, ať se nám to líbí, nebo ne. Naši
žáci, stejně jako žáci všech základních
škol, se distančně vzdělávají od října
loňského roku. Prezenční výuka se týká
pouze první a druhé třídy. V prosinci se
ve třídách objevili žáci prvního stupně
a deváté třídy, šestá, sedmá a osmá třída
pouze na střídačku. Více se tedy se svými žáky nevidíme, než vidíme. Po jarních zkušenostech jsme ale s takovým
scénářem počítali, a proto se naše škola
na takovou situaci příkladně připravila. Dovybavili jsme školu technikou,
pořídili nové notebooky a vytvořili zásobu počítačů a tabletů k zapůjčení pro
naše žáky. Zřídili jsme školní doménu
Classroom ZŠ Pomezí a získali tak kvalitní prostor pro naše virtuální vyučování. Zároveň škola přešla na systém elektronické žákovské knížky „Edookit“,

kurz apod. Těžko se také plánuje, když
netušíme, kdy se nám děti do školy vrátí, kdy se vládní nařízení rozvolní, kdy
se epidemiologická situace zlepší.
Proto se snažíme využít tuto dobu,
kdy naše učitelská práce nabyla úplně
jiných rozměrů, k zútulnění interiéru
i exteriéru školy, k dovybavení kabinetů, knihovny aj., aby se naši žáci vrá-

Nový vzhled kuchyňky

díme, nebo alespoň slyšíme a můžeme
společně pracovat. Na druhém stupni
navíc dodržujeme i reálný denní rozvrh a žáci tak pracují a plní své úkoly
v době, kdy danou hodinu mají ve škole. Jsou tak v bezprostředním kontaktu s učiteli na druhé straně obrazovky,
a tak alespoň částečně dodržujeme klasický vztah učitele a žáka.
Naši žáci se i „na dálku“ účastní různých vědomostních olympiád, škola se
zapojuje do on-line projektů, např. do
projektu „Rodiče a technologie“, o kterém budeme informovat v průběhu jarních měsíců. Nyní nás čeká také první
„dálkové“ vysvědčení.
Jediné, co on-line opravdu nezvládneme, jsou nejrůznější společenské
a kulturní akce, divadla, výlety, exkurze a soutěže. Byli jsme tak ošizeni
o každoroční podzimní a zimní radovánky, jako je oslava halloweenu,
vítání sv. Martina, Mikuláš a čerti,
vánoční akademie a besídky, lyžařský

tili do inspirativních a moderních tříd
a učeben. Během karantény a distanční výuky se vymalovaly třídy, pořídil
se nový nábytek, zejména skříně, na
druhém stupni proběhla rekonstrukce
školní kuchyňky, která se proměnila
v moderní víceúčelovou učebnu, zrenovovali jsme pracovní ponky v „dílně“ a povýšili jsme tuto učebnu také na
inspirativní výtvarný ateliér s malířskými stojany.
V současné době probíhá úprava
školní zahrady, která se nově oplocuje,
do zahrady byly pořízeny lavičky, které budou sloužit jako venkovní učebna
nejen pro potřeby coronavirové prevence. Je zpracován projekt na přístavbu družiny, která je hojně využívaná
a žáky oblíbená.
Celá škola se zkrátka nemůže dočkat,
až bude mít opět plné třídy žáků tak,
jak to má být. A do té doby to zvládneme i na dálku!
Za ZŠ Pomezí Mgr. Marie Benešová

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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