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Informace z Obecního úřadu Pomezí
Vážení spoluobčané,
přichází Vám do domácností druhý
zpravodaj letošního roku. Předcházející měsíce se zapsaly do dějin naší obce
a celého světa díky Covidové pandemii
černým písmem. Onemocnění COVID-19 způsobilo v mnoha domácnostech problémy, přineslo izolaci i bolest
nad ztrátou blízkého člověka, což se
bohužel nevyhnulo ani naší obci. Snad
se již blýská na lepší časy a pandemie je
na ústupu. Prosím dodržujte nařízená
opatření a chraňte si své zdraví.
Modernizace kulturního
domu č. p.4 Pomezí
Jak jste již byli informováni, obec
zažádala o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Dotaci z důvodu
velkého množství žádostí jsme neobdrželi.
30. 4. 2021 proběhlo výběrové řízení, kterého se zúčastnilo 5 firem.
Smlouva byla podepsána s firmou
SONING, s. r. o. Praha, která předložila nejnižší nabídku a to 2 032 470 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
schválilo provedení stavební akce i za
situace, kdy dotaci nezískáme.
V kulturním domě bude provedena výměna podhledů na sále, přísálí
a předsálí zároveň se zateplením, výměnou elektroinstalace a svítidel, bude
zhotovena akustická stěna na sále
a výměna ventilátorů.
Poslední větší rekonstrukce sálu proběhla naposledy před 40 lety.
Upozorňujeme občany, že kulturní dům bude v rámci modernizace uzavřen pro veřejnost od 7. 6. do
31. 10. 2021.
Přístřešky na kola
Z Programu obnovy venkova Pardubického kraje bylo požádáno o dotaci
na přístřešky na kola u školských zařízení – ZŠ horní a ZŠ dolní. Obdrželi

jsme dotaci ve výši 110 000 Kč a 50 %
musíme přidat z rozpočtu. Přístřešky
budou zhotoveny na míru a umístěny
v zaplocené zahradě obou škol.
Cisternová automobilová stříkačka
Podařilo se získat dotace a akce již
byla zaregistrována. Dotaci poskytuje
Ministerstvo vnitra ČR a identifikační číslo je 014D261001040. V současné
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele vozidla. Zhotovitel bude znám
22. 6. 2021 po ukončení zadávacího řízení a otevření nabídek.
Dále byla zaslána žádost o dotaci na
vybavení CAS na Pardubický kraj.
Sběrný dvůr pro obec Pomezí
Ministerstvo životního prostředí
ČR poskytlo obci dotaci na výstavbu a vybavení sběrného dvora v částce 4 552 604 Kč – identifikační číslo
115D314021826. V současné době se
dokončují procesy výběrového řízení
na zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude uveřejněn v dalším čísle zpravodaje.
Rekonstrukce silnice II/363
Po mnohaletém úsilí o nápravu stavu
silnice procházející obcí konečně začalo svítat na lepší časy. V loňském roce
byly opraveny nejhorší úseky silnice,
které dostaly nový povrch. Proběhlo
jednání se SÚS PK a výsledkem je připravující se Smlouva o spolupráci mezi
Pardubickým krajem a obcí.
Smlouva obsahuje definování práv
a povinností smluvních stran na akci
„Rekonstrukce silnice II/363 a výstavba chodníku-Pomezí“. To znamená,
že bude zadána projektová dokumentace na opravu silnice a daných úseků
chodníku, který v obci chybí. Oprava
silnice bude rozdělená na dvě až tři etapy z důvodu finanční náročnosti. A co
je důležité – I. etapa opravy silnice by

měla proběhnout v roce 2022, a to úsek
od odbočky na Svitavy po horní konec
obce směrem na Stašov. V dalším roce
by měl následovat další úsek od Svitavské křižovatky směr Polička.
Rekonstrukce silnice
Polička – Svitavy
V období od 26. 7. 2021 do 30. 9. 2021
proběhne rekonstrukce silnice I/34 Polička – Svitavy. Přes Pomezí bude zřízena jednosměrná objížďka po spojce
na Květnou. Druhý směr bude veden
po jedné polovině opravované silnice.
Změna č. 3 Územního plánu Pomezí
Veřejnou vyhláškou byla zveřejněna
probíhající Změna č. 3 územního plánu Pomezí.
Návrh změny č. 3 územního plánu
Pomezí je vystaven k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech na úseku
územního plánování a rozvoje odboru
územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám.160 a na Obecním
úřadě v Pomezí v době od 19. 5. 2021
do 7. 7. 2021. V uvedené době je návrh Změny č. 3 ÚP Pomezí rovněž
k nahlédnutí na webových str. 2

Změna kontaktu
na správce
Upozorňujeme občany, že na
správce víceúčelového hřiště ve
sportovním areálu u ZŠ horní a sokolovně je nové telefonní spojení:
• Správce víceúčelového hřiště
ZŠ horní, tel. 737 582 156
• Správce sokolovny,
tel. 737 444 268
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Informace
z Oú Pomezí
str. 1 stránkách: http://www.policka.org/detail/18794/mestsky-urad/
uzemni-planovani/Oznameni-verejneho-projednani-navrhu-Zmeny-c--3-UP-Pomezi
Veřejné projednávání Změny č. 3
územního plánu Pomezí se koná ve
středu 30. června v 15.00 hodin na OÚ
v Pomezí. Veřejné projednání proběhne v souladu s aktuálně platnými opatřeními v souvislosti s šířením nemoci
COVID–19.
Návrh Změny č. 3 probíhá zkráceným postupem vyřizování a je zpracován na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 25. 11. 2020, usnesením
č. 13. Obsahem změny je prověření
možnosti přestavby stávajícího objektu
bývalého pohostinství na bytový dům
o podlažnosti 1 NP + podkroví. Stávající funkční využití neumožňuje realizaci záměru. Změnou jsou dotčeny
pozemky st. p. č. 476/1 a část původního pozemku par. č. 4822, respektive
pozemek p. č. 4822/4 v k. ú. Pomezí.
Změnou č. 3 je pouze umožněna střešní nástavba stávající objektu, který má
plochou střechu.

Věra Chemišincová,
starostka

Noví občánci
Děti narozené v roce 2021:
•
•
•
•
•

Kovář Jakub
Maloňová Adriana
Pospíšilová Viktorie
Staňa Dominik
Valiček Jan

Vzpomínka
Dne 25. 3. 2021
to byl rok, kdy nás
navždy opustil pan
Pavel Štěpánek.
Věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
manželka a syn
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Začíná mapování hranic pozemků
Katastrální pracoviště ve Svitavách
v zastavěné části obce Pomezí zahájilo
obnovu katastrálního operátu mapováním.
Jedná se společně s pozemkovými
úpravami o nejpřesnější formu obnovy katastrálního operátu. Výsledkem
bude nová digitální mapa odpovídající
skutečné situaci. Činnost je to časově
náročná, pro Vaši lepší představu mapování v Pomezí je naplánováno na
tři roky. Letos a v příštím roce komise
složená ze zaměstnanců katastrálního
pracoviště ve Svitavách (pan Žák –
předseda komise a pan Lukeš) a ze zástupců obce (paní Chemišincová a pan
Coufal) obejde s vlastníky hranice jejich pozemků, které viditelně označí
a odsouhlasí svým podpisem v soupise
nemovitostí. Komise zároveň na místě
určí skutečný druh pozemku, který se
může lišit od druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí, vyšetří
změny obvodů staveb a dvorů na stavebních parcelách. Výhodou pro vlastníky bude, že drobné změny v rámci
stavební parcely si nebudou muset nechat zapisovat do katastru geometrickým plánem spolu s listinami, které by
si (pokud by neproběhlo mapování),
musel vlastník na své náklady opatřit.
Pokud komise ale vyšetří stavby, které
podléhají zápisu do katastru, zapsané
nejsou a stojí na jiném druhu pozemku
než stavebním, bude vlastníky vyzývat
k odstranění nesouladů s údaji katastru a geometrický plán a listiny bude
třeba do stanoveného termínu doložit.
V případě zaplocení do sousedního
vlastnictví, zaplocenou část komise
oddělí, oparceluje a opět vlastníci ušetří za geometrický plán a k budoucímu
vypořádání vlastnictví bude stačit katastru doložit pouze právní listinu.
Souběžně se šetřením hranic bude
probíhat zaměření vyšetřených hranic,
obvodů staveb a uzavřených dvorů,
které je plánováno do listopadu roku
2023. Následovat bude zpracování naměřených dat a tvorba nové digitální
mapy. Ta bude vystavena před dokončením mapování na obci a všichni
vlastníci budou k vystavení pozváni
a seznámeni s výsledky mapování, zejména se změnami ve výměrách jejich
pozemků, které budou konečně odpovídat skutečnému zaměřenému stavu
venku. Ukončení všech prací a zavedení nové mapy do katastru nemovitostí
je plánováno do listopadu 2024.

Šetření hranic s prvními vlastníky
začne v pondělí 6. 9. 2021 v horní části obce. Vlastníci se o šetření hranic
svých parcel dovědí minimálně s týdenním předstihem v doporučeném
dopise, ve kterém bude uveden přibližný čas, kdy komise dojde k parcelám.
Ráda bych zdůraznila, jak je důležitá
přítomnost vlastníků. Šetřící komise
může bez přítomnosti vlastníka vyšetřit hranice sama. Není nutné mít
v soupise nemovitostí vlastníka podepsaného. Určitě se mnou budete ale
souhlasit, že průběh vlastnických hranic odsouhlasený sousedícícími vlastníky lépe zabrání do budoucna možným konfliktům o určení vlastnictví.
Komise má ze zákona o zeměměřictví právo vstupovat na pozemky i do
uzavřených dvorů a na Vaše požádání
se zaměstnanci katastrálního pracoviště prokáží úředním průkazem ke
vstupu na nemovitosti.
Před zahájením šetření hranic by
měli vlastníci nemovitostí mít trvalým
způsobem označeny hranice svých
pozemků. Pokud hranici netvoří
např. plot, obrubník, kraj asfaltu, zdivo
stavby, je třeba jiným vhodným způsobem označit hranice. Obec nakoupila
plastové mezníky, jimiž si bude označovat hranice svých pozemků. Tyto
mezníky budou k dispozici i pro ostatní vlastníky…
Ing. Eva Kunčáková,
vedoucí oddělení aktualizace
katastru nemovitostí,
Katastrální pracoviště Svitavy

Fantom
dopravních
značek
V naší obci se zřejmě vyskytuje
velký fanoušek dopravních značek.
V uplynulém období bylo z místních
komunikací odcizeno již nejméně deset dopravních značek včetně rozcestníků. Škoda na odcizených dopravních
značkách se pohybuje v řádu desítek tisíc korun a byla nahlášena Policii ČR.
Pachatel si zřejmě neuvědomuje, že
odcizením dopravních značek může
dojít k dopravním nehodám a tím
i škodám na majetku a zdraví především občanů naší obce.

Z kroniky obce Pomezí
Kronika naší obce je psána nepřetržitě od roku 1962. Vraťme se v historii
i v myšlenkách o čtyřicet let zpátky.
Zde je krátký výčet vybraných zajímavostí z roku 1981, jak je zapsala kronikářka obce Pomezí Milada Koukalová.
V červnu se konaly volby do obecního zastupitelstva. Všichni navržení
poslanci byli zvoleni v počtu 17 mužů
a 10 žen. Věkové složení bylo následující: do 35 let 13, nad 35 let 14 zastupitelů. Předsedou MNV se stal
Jiří Svoboda, tajemníkem Bohumil
Just. Členy rady se stali: Ivana Kvapilová, Anna Lukášková, František Hegr, Václav Zerzánek, Ladislav
Tobiáš, Leoš Kubásek a Jiří Klíma.

MNV hospodařil s vyrovnaným rozpočtem s částkou příjmů a výdajů
1 426 4000 Kč. Největší investiční
akcí obce byla rekonstrukce elektroinstalace druhého stupně základní
školy. Došlo tím k instalaci akumulačních kamen v celé škole. Zrušením
vytápění učeben kamny na uhlí došlo
k zvýšení komfortu vyučování a škola
získala uvolněním místností na skladování paliva školní jídelnu a cvičnou
kuchyňku.
Dne 1. 3. 1981 došlo k předání do
užívání pavilónu mateřské školy dolní.
Hodnota díla byla 1 mil. 29 tisíc Kč,
ale vznikla nákladem 751 tisíc Kč.
Brigádnicky se na ní podíleli občané

Stížnosti na nekvalitní TV signál
a zřízení dokrývače TV signálu v obci
Z důvodu stížnosti občanů Pomezí
a Polička na příjem nekvalitního TV
signálu byl městem Poličkou a obcí
Pomezí poslán společný dopis na České Radiokomunikace o řešení dané
situace.
Viz citace:
V souvislosti s Vaší žádostí jsme provedli místní měření v městě Poličce
a v obci Pomezí. Závěrem měření je
skutečnost, že v celé měřené oblasti je
možné přijímat televizní signál, a to
z vysílače Jeseník – Praděd, Brno – Kojál a Pardubice – Krásné.
V obci Pomezí je signál z vysílače
Jeseník – Praděd dostupný s nižší intenzitou, proto v této lokalitě doporučujeme nasměrovat přijímací soustavu
na vysílač Pardubice – Krásné. Signál
DVB-T2 z vysílače Pardubice – Krásné
je kvalitnější a silnější než z vysílače
Jeseník – Praděd. Vysílač Brno – Kojál
lze v měřené oblasti rovněž přijímat.
Ovšem pouze v určitých bodech v závislosti na terénním profilu k tomuto
vysílači.
Řešením nastalé situace může být na
straně diváků zlepšení televizního příjmu instalace antény s vyšším ziskem
a její umístění ve vyšší výšce či pomocí směrových anténních systémů a jejích nasměrování na ten vysílač, jehož
příjem zajistí nejkvalitnější signál. Při
obtížích s televizním příjmem doporučujeme divákům obrátit se na odborný
servis anténní techniky…

Dále České Radiokomunikace nabízejí výstavbu dodatečného dokrývače
signálu sítí 21, 22 a 23, kdy ale České
Radiokomunikace nemohou nést náklady související s výstavbou a provozem dokrývače.
Žádost o zřízení dokrývače televizního signálu byla zaslána na Českou
televizi.
A zde je odpověď:
Česká televize obdržela Vaši žádost
ohledně dokrytí lokality města Poličky
a obce Pomezí TV signálem ve standartu DVB-T2. Jak jsme Vás již informovali, ČT se obrátila na společnost České
Radiokomunikace, a. s. ohledně přešetření situace v uvedené lokalitě a návrhu řešení. Uvedená společnost provedla
v lokalitě rozsáhlé měření, jehož výsledek Vám byl touto společností zároveň
zaslán.
Dle provedeného měření je v oblasti
možné přijímat signál, a to z vysílačů:
Jeseník – Praděd, Pardubice – Krásné
a Brno – Kojál – dále viz citace České
Radiokomunikace.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že je nutno v daných lokalitách
používat směrové antény, které budou
nasměrovány na vysílač, jehož příjem
zajistí nejkvalitnější signál. Z tohoto
důvodu vždy doporučujeme divákům
obrátit se na odborný servis anténní
techniky, který je vybaven nezbytnou
měřicí technikou.

z dolní části obce, především ti, kteří chtěli mít ve školce umístěné děti.
Nejvíce hodin odpracovali: Venclová,
Kubát, Tlustý, Náhlik, Langr, Šmíd…
Další úpravy byly provedeny na sále
osvětové besedy, byly vybudovány
nové záchody, úpravou prošla šatna,
kuchyň a hala. Byly opraveny obecní
cesty, vysázeny nové keře a stromy na
veřejných prostranstvích. Započalo se
stavbou nového vodovodu a čerpacích
stanic a vodojemu.
Jaro roku 1981 začalo brzy, bylo provázeno suchem a jarními mrazíky.
Sucho trvalo až do poloviny července,
jinak léto bylo hezké. Sníh napadl již
na počátku listopadu a vydržel celou
zimu i přes Vánoce. Počasí se promítlo do rostlinné výroby. Bylo sklizeno o 20 % méně pícnin, žně skončily
1. září s nejnižšími výnosy za poslední
roky. Přes to byla hrubá zemědělská
produkce splněna na 110 %.
Zajímavostí tohoto roku bylo svinování obřích kulatých balíků. V celé
zemi i v Pomezí se přikročilo k šetření
jadrných krmiv. Skot byl více krmen
granulovanou slámou, prasata mlékárenskými a pivovarskými odpadky.
Družstvo bylo nuceno šetřit nedostatkovou motorovou naftou.
V produkci mléka skončilo místní
JZD na 4. místě v okrese. Kritiku sklidilo velké používání průmyslových
hnojiv, která se dostávala do pitné
vody. Jen dvě vesnice na okrese neměly vodu znečištěnou, bohužel Pomezí
mezi ně nepatřilo.
Nedílnou součástí obce byl provoz Čemolenu zpracovávající len. Od
1. ledna došlo ke sloučení se závodem
v Kamenci, vedoucím byl pan Sláma.
Práce v tírně byla riziková, hlučná
a prašná. Zavádění lepších strojů a nakladačů balíků lnu přinášelo ulehčení
fyzické práce.
Úspěchu se dočkala Plemenářská
stanice vedená inženýrem Mládkem,
která skončila na druhém místě ve
Východočeském kraji.
V ZDŠ Pomezí došlo ke změně v učitelském sboru – do důchodu odešla
paní učitelka Čechová a na její místo
nastoupila paní učitelka Stehlíková
(Konečná). Kronika zmiňuje mj. konání zimních a letních branných cvičení žáků školy.
Z kroniky zapsal

Mgr. Jiří Svoboda
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Ze Zastupitelstva obce Pomezí
Usnesení č. 16 ze schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 24. 2. 2021
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje: návrhovou komisi
Mgr. Jiří Svoboda a Mgr. Jana Venclová; ověřovatelé zápisu Leoš Šedý a Jiří
Dočekal; 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 obce za rok 2020.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vědomí inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2020.
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. 402/23 za
cenu 40 Kč/m2.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce
Po
mezí schvaluje prodej části
p. č. 941 s tím, že zaměření pozemku bude přítomen zástupce Správy
a údržby silnic PK. Cena za prodej
40 Kč/m2.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje prodej p. č. 143 za cenu
40 Kč/m2.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje prodej p. č. 5846 a části
p. č. 5866 za cenu 40 Kč/m2.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje nákup st. p. 226 za
cenu 5 238 Kč.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje cenu 403 602,36 Kč
za provoz a správu veřejného osvětlení
na rok 2021.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce
Pomezí bere na vědomí rozpočet AZASS na rok 2021 a střednědobý výhled na
roky 2022–2025.
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje vypracování prováděcí
stavební dokumentace na akci „ Sběrný
dvůr pro obec Pomezí“ od firmy BETA
PROJEKT za cenu 132 000 Kč.
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje dotaci z Programu
pro poskytování dotací pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Pomezí z. s. ve
výši 110 000 Kč.
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje dotaci z Programu
pro poskytování dotací pro Sbor dob4

rovolných hasičů Pomezí z. s. ve výši
50 000 Kč.
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce
Pomezí jmenuje členy výběrové komise
na stavební akci „Sběrný dvůr pro obec
Pomezí“: Petra Němce, Mgr. Tomáše
Lopoura a Ing. Libora Škorpíka.
Usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce
Pomezí jmenuje členy výběrové komise
na akci „Pořízení CAS – obec Pomezí“:
Petra Jandu, Jiřího Dočekala a Zdeňka
Coufala.
Usnesení č. 18: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrky rozpočtů příspěvkových organizací a převod zůstatků
do jejich rezervních fondů.
Usnesení č. 19: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje rozpočtové opatření
č. 2 dle přílohy.
Usnesení č. 20: Zastupitelstvo obce
Pomezí ruší, z důvodu situace s nákazou koronavirem, pořádání oslav obce
plánované na červen 2021.
Usnesení č. 17 ze schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 19. 5. 2021
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje: návrhovou komisi Ing. Libor Škorpík a Jiří Dočekal;
ověřovatelé zápisu Marie Duchečková
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 30. 4. 2021.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje jednomyslně Účetní
závěrku, včetně výsledku hospodaření
obce Pomezí za účetní období 2020,
sestavenou ke dni 31. 12. 2020, bez výhrad.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje jednomyslně Závěrečný účet obce Pomezí za účetní období
2020, sestavený ke dni 31. 12. 2020, bez
výhrad.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2020.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje Plán práce RO a ZO na
2. pololetí 2021.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje prodej p. č. 2812/3 a části p. č. 5584 s tím, že 2 m od cesty zů-

stanou v majetku obce. Prodejní cena
40 Kč/m2.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje prodej p. č. 5585. Cena
40 Kč/m2.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje prodej p. č. 105, pronájem p. č. 104 a části p. č 582. Cena za
prodej 40 Kč/m2.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo
obce Pomezí schvaluje prodej části
p. č. 4103. Cena 40 Kč/m2.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce
Pomezí neschvaluje prodej p. č. 5721/1.
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo
obce Pomezí schvaluje prodej části
p. č. 565/1. Cena 40 Kč/m2.
Usnesení č. 14: Zastupitelstvo
obce Pomezí neschvaluje prodej
p. č. 104,103,581/1, 581/2, a část 582.
Usnesení č. 15: Zastupitelstvo
obce Pomezí schvaluje prodej části
p. č. 4000/1. Cena 40 Kč/m2.
Usnesení č. 16: Zastupitelstvo
obce Pomezí schvaluje prodej části
p. č. 75/1 s tím, že 2 m od místní komunikace zůstanou v majetku obce. Cena
40 Kč/m2.
Usnesení č. 17: Modernizace kulturního domu č. p. 4, Pomezí. Hodnotící
komise doporučila Zastupitelstvu obce
Pomezí přijmout následující usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Pomezí rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího
řízení k veřejné zakázce „Modernizace
kulturního domu č. p.4, Pomezí“ takto: vybraným dodavatelem je SONING
Praha, s. r. o., Pod Hájkem 406/1a,
180 00 Praha 8, IČO: 25650751 a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení
je dle předložené zprávy o hodnocení
nabídek.
b) Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Modernizace
kulturního domu č. p. 4, Pomezí“ s vybraným dodavatelem SONING Praha, s. r. o., Pod Hájkem 406/1a, 180 00
Praha 8, IČO: 25650751.
Usnesení č. 18: Sběrný dvůr pro obec
Pomezí. Hodnotící komise doporučila
Zastupitelstvu obce Pomezí přijmout
následující usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Pomezí rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího
řízení k veřejné zakázce „Sběrný dvůr
pro obec Pomezí“ takto: vybraným
dodavatelem je HIKELE stavební firma, s. r. o., Svitavská 54, 568 02 Svitavy
IČO: 26006111 a pořadí dalších účast-

níků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.
b) Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Sběrný dvůr pro
obec Pomezí“ s vybraným dodavatelem
HIKELE, s. r. o., Svitavská 54, 568 02
Svitavy, IČO: 26006111.
Usnesení č. 19: Sběrný dvůr pro obec
Pomezí – vybavení. Hodnotící komise
doporučila Zastupitelstvu obce Pomezí
přijmout následující usnesení: c) Zastupitelstvo obce Pomezí rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Sběrný dvůr pro obec
Pomezí – vybavení“ takto: vybraným
dodavatelem je MEVA-TEC, s. r. o.,
Chelčického 1228, 413 01 Roudnice
nad Labem IČO: 62742051.
d) Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Sběrný dvůr pro
obec Pomezí – vybavení“ s vybraným
dodavatelem MEVA-TEC, s. r. o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem IČO: 62742051
Usnesení č. 20: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje „Dohodu o podmínkách výstavby prodejny Lidl v Poličce“
mezi Lidl Česká republika, s. r. o. a Obcí
Pomezí a pověřuje starostku k podpisu
dohody.
Usnesení č. 21: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje „Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 20222024“ svazku obcí Vodovody Poličsko.
Usnesení č. 22: Zastupitelstvo obce
Pomezí bere na vědomí plnění plánu
výstavby na rok 2021.
Usnesení č. 23: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje stavební dozor na
akci „Sběrný dvůr pro obec Pomezí“ od
firmy BETA – PROJEKT, s. r. o. Zadní
402/1a, Lačnov, Svitavy, IČO: 64257614
za cenu 208 120 Kč.
Usnesení č. 24: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje vypracování PD ke
stavebnímu povolení na akci „Chodník od jídelny k rybníku Pomezí“ od
projekční kanceláře Lubomír Klodner,
Rohozná 366, IČO: 45568481 za cenu
133 100 Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 25: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje vybudování přístřešků na kola u budov ZŠ Pomezí s dotací
z Programu obnovy venkova PK. Celkové náklady do 250 00 Kč.
Usnesení č. 26: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje vypracování PD na

akci „VO Pomezí-rekonstrukce v rámci
obnovy sítě NN“ od Jaroslava Kuličky,
Okružní 932, Týniště nad Orlicí, IČO:
76512037 za cenu 100 000 Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 27: Zastupitelstvo obce
schvaluje změnový list na vyřazení majetku pro Vodovody Poličsko.
Usnesení č. 28: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje bezúplatný převod
p. č. 4822/5 a 4822/6 (chodník) od
COOP HB do majetku obce Pomezí
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 29: Zastupitelstvo obce
Pomezí bere na vědomí průběh Změny
č. 3 ÚP obce Pomezí.
Usnesení č. 30: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje vypracování společné projektové dokumentace v rámci
opravy silnice II. třídy se SÚS PK pro
chodník v úseku OÚ – křižovatka na
Květnou.
Usnesení č. 31: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje rozpočtové opatření
č. 5 dle přílohy.
Usnesení č. 32: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci „Dodávka cisternové automobilové stříkačky
pro JSDH obce Pomezí“ a zpracování
podkladů pro výběrové řízení a organizaci výběrového řízení od Tender
Consulting CZ, s. r. o., Riegrova 46, Polička, IČO: 03568644 za cenu 40 000 Kč
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 33: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje realizaci akce „Modernizace kulturního domu č. p.4, Pomezí“ i v případě, že obec na tuto akci
neobdrží dotaci a bude hrazena plně
z rozpočtu obce. Celkové náklady akce
2 300 000 Kč (rozpočtové opatření).
Usnesení č. 18 za schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 7. 6. 2021
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje: návrhovou komisi Marie Duchečková a Petr Němec; ověřovatelé zápisu Jiří Dočekal a Ing. Libor
Škorpík; zapisovatel Milan Nespěšný;
a program schůze dle pozvánky.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Pomezí ruší usnesení č. 18 ze schůze Zastupitelstva obce Pomezí konané dne
19. 5. 2021.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje rozhodnutí o vyloučení

firmy HIKELE stavební firma, s. r. o.,
Svitavská 54, 568 02 Svitavy IČO:
26006111 z účasti v zadávacím řízení
na akci „Sběrný dvůr pro obec Pomezí“ dle přílohy.
Usnesení č. 4: Sběrný dvůr pro obec
Pomezí Hodnotící komise doporučila
Zastupitelstvu obce Pomezí přijmout
následující usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Pomezí rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího
řízení k veřejné zakázce „Sběrný dvůr
pro obec Pomezí“ takto: vybraným
dodavatelem je INSTAV Hlinsko, a. s.,
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČO:
25284959 a pořadí dalších účastníků
zadávacího řízení je dle předložené
zprávy o hodnocení nabídek.
b) Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Sběrný dvůr pro
obec Pomezí“ s vybraným dodavatelem INSTAV Hlinsko, a. s., Tyršova
833, 539 01 Hlinsko, IČO: 25284959.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje zateplení stropu sálu
v kulturním domě od firmy SONING
Praha, s. r. o., Pod Hájkem 406/1a, 180
00 Praha 8, IČO: 25650751 za cenu
240 000 Kč.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje bezúplatný převod
do svého vlastnictví od HZS Pardubického kraje mobilní terminál Matra
a montážní sadu.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje „Výzvu k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu“ na akci “Rekonstrukce silnice
II/363, výstavba chodníku Pomezí“.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje zhotovení přístřešků na kola u budov ZŠ Pomezí od firem T.E.S. Polička za cenu 74 560 Kč
(zámková dlažba) a Vladimír Juránek,
Zákrejsova 540, 572 01 Polička, IČO:
70185298 za cenu 170 368 Kč (ocelová
konstrukce).
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo Pomezí
bere na vědomí závěrečný účet spolu
se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření svazku obcí Kraj Smetany
a Martinů za rok 2020.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje navýšení rozpočtu
obce na opravy cest o 350 000 Kč (rozpočtové opatření).
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce
Pomezí schvaluje rozpočtové opatření
č. 6 dle přílohy.
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Zpráva z činnosti JSDH
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce Pomezí v letošním roce zasahovala u devíti zásahů. Jednalo se o požár chatky v Poličce, požár trafostanice
v Poličce, požár kůlny v Květné, požár
lesního porostu v Rohozné, požár lesa
v Poličce a požár nákladního vozu
v Pomezí.
V naší obci jsme zasahovali u technické pomoci po odbahnění Pomezského
rybníka. Bylo zapotřebí umýt veškerou
techniku, která se na odbahnění podílela. Na žádost starosty města Poličky
jsme provedli oplach vozovky v městské části Paseky, kudy se bahno odváželo. Dalším technickým zásahem

Z činnosti SPOZ
Současná nelehká doba zasahuje do
života nás všech. V minulém období
nepříznivě ovlivnila i činnost Sboru pro
občanské záležitosti. Některé tradiční
akce jsme nemohli zorganizovat vůbec,
jako třeba účast při zápisu do 1. třídy
ZŠ nebo zájezd pro seniory. Jiné mohly
proběhnout jen v omezené míře či jsme
se museli přizpůsobit momentální situaci a respektovat při tom celostátní „covidová“ opatření. Např. novým školáčkům jsme drobné dárky v upomínku na
jejich první školní den předávali na sále
KD v Pomezí, rozloučení s žáky 9. třídy
proběhlo venku na hřišti u dolní ZŠ.
Ani vítání nových občánků nebylo možné uskutečnit tradiční formou.
Nezbylo nám, než navštívit jednotlivé
rodiny a k této radostné události pogratulovat rodičům 11 dětí individuálně.
Bohužel i letos budeme k přivítání občánků nuceni zvolit stejný způsob.
Stejně tak jsme nemohli popřát k životním jubileím 42 našim osmdesátiletým a starším spoluobčanům, museli
jsme se omezit jen na předání dárků
tzv. mezi dveřmi, bez obvyklého popovídání s nimi. Pokud to situace dovolí,
chtěli bychom pro seniory uspořádat
28. září 2021 zájezd a na jaře sběr starého železa. Rádi pro vás připravíme
i všechny další tradiční akce a slavnosti.
Věříme spolu s vámi, vážení spoluobčané, že se přece jen blýská na lepší
časy. Přejeme nám všem, ať se všechno
co nejdřív vrátí k normálnímu životu
a ať si společné chvíle užijeme hlavně ve
zdraví.
Za SPOZ Pomezí Jana Venclová
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v naší obci bylo odstranění křovin podél polní cesty v úseku od bývalé tírny
ve směru na Poličku po konec katastrálního území naší obce, kde dále navazuje městská část Polička – Paseky.
Tato prořezávka probíhala na tři etapy
za vegetačního klidu. Dalším technickým zásahem bylo pročištění mostků,
rovněž na tomto úseku ve spolupráci se
společností Agronea, a. s. Polička.
V našem vozovém parku jsme měli
drobné problémy s vozidlem Ford
Transit v zimních měsících. U vozidla
nám vypovídaly službu akumulátory.
Vozidlo bylo předáno k opravě do firmy THT Polička, kde v rámci reklamace byla závada odstraněna. Jednalo
se o opravu odpojovače akumulátoru,
který má za funkci regulovat napětí ve
vozidle v pohotovostním stavu. V měsíci květnu Ford prošel bez problému pravidelnou STK. Vozidlo CAS Tatra 815
budeme za měsíc připravovat na STK.
Tatra v letošním roce oslaví 30 let zásahové činnosti. Osmnáct let ji využívala
HZS a dvanáct let slouží u naší jednotky. Tatru jsme dovybavili dvěma dýchacími přístroji značky AUER AIR GO –
PRO. Je to moderní dýchací technika,
která nám zásadně ulehčuje náročnou
práci v zakouřených prostorech na místě události. Těchto přístrojů máme ve
voze k dispozici celkem šest kusů.

V naší jednotce máme celkem osmnáct členů nositelů dýchací techniky
a další čtyři získají tuto kvalifikaci
v měsíci červnu. Koncem letošního
roku se zúčastníme kurzu „Obsluha
motorových pil“ a kurzu „Záchranář“
zaměřený na poskytnutí první pomoci. Tyto kurzy probíhají v ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech.
Dále v červnu proběhne školení velitelů, strojníků a nositelů dýchací techniky. Každý člen musí projít důkladnou
lékařskou prohlídkou, hlavně nositelé
dýchací techniky, na které jsou kladeny
vysoké nároky z důvodu obrovské zátěže při zásahu.
Letní měsíce a s nimi spojené sucho
patří z pohledu hasičů k velmi rizikovým, hlavně kvůli zvýšenému nebezpečí výskytu požárů. Plameny ničí úrodu,
domy, lesy i dopravní prostředky. Dále
je to období rojení včel, sršňů, přívalových dešťů, popadaných stromů, zásahů od blesků atd. Teplé období, je velice
náročné pro zasahující hasiče u těchto
nepříjemných situací, tak pojďme společně dbát zvýšené opatrnosti, ať se s těmito nepříjemnými situacemi setkáme
co nejméně. Ať je to spíše období plné
slunce, relaxu, odpočinku nejen pro hasiče, ale i pro Vás občany z Pomezí.
Za JSDH Pomezí
Petr Janda

Jak se žilo „na distančce“
Školy zavřené, zprvu u někoho velká radost, omezený pohyb, hygienická
opatření, někdo už i nemocen, prázdná sportoviště… Do distanční výuky
jsme spadli ze dne na den. Po prvním
probuzení jsme se začali rozjíždět školním tempem. Obě strany obrazovky PC
měly novou situaci a tu musely chytnout za pačesy. První online hodiny
byly radostné, že se alespoň slyšíme,
když kontakty se blížily nule. Pak nastalo období, kdy jsme se vídali za monitorem pravidelně každý den. A že těch
dnů bylo. P. učitelka se snažila přiblížit
samotné učivo tak, abychom se orientovali v látce a rádi se k monitorům vraceli. I zábavné pracovní činnosti nechyběly. Povinnostmi v době volného času
jsme si učivo osvěžovali a procvičovali.
Někdo poctivěji, někdo využíval situace
krátkých rukou paní učitelky. Technika
zlobila jen občas.

Během distanční výuky naše p. učitelka reagovala na výzvu na facebooku,
kde bylo možno získat modelínu JumpingClay pro celou třídu. Z 300 odpovědí od p. učitelů jsme modelínu dostali my. Záměrem bylo, že z modelíny
vyrobíme dárek pro budoucí prvňáčky.
Organizátorům se líbil tento nápad. Tak
jsme šli do toho. K p. učitelce jsme si dojeli pro svůj díl a hned jsme začali vytvářet. Bavilo nás to, krásné barvy, lehká, nemastná, rychle schnoucí, na konci
nerozbitný výrobek.
V krabici máme připravené moc pěkné výrobky a čekají na prvňáčky. P. učitelka je nafotila a nabídla fotky ještě do
„Deníku týhle doby.“ Dva výtisky deníku máme ve škole, poslali nám je i s cenami za příspěvky z Ústí nad Orlicí. Výrobky zde nejsou všechny, ale posuďte
sami, jak se nám povedly (viz str. 7).
Zapsala 5. třída s p. učitelkou

Voda a VHOS
„Principem všech věcí je voda, z vody
je vše a do vody se vrací“
Thalés z Milétu
Je naší neoddělitelnou součástí, je
s námi každý den a v každém okamžiku, to ona dává podobu prostředí, ve
kterém žijeme, na ní především závisí
kvalita našeho života. Těžko bychom
hledali činnost nebo oblast života, která s ní nějakým způsobem nesouvisí.
Ve víru všedních dní ji však přestáváme vnímat jako něco výjimečného
a běžně o ní nepřemýšlíme. Zvykli
jsme si na její dostupnost a problematika nedostatku pitné vody se nám zdála
vzdálená.
V důsledku nepříliš šťastných zásahů člověka do životního prostředí však
došlo k narušení některých přirozených procesů probíhajících v přírodě.

Jedním z nich je všem dobře známý
koloběh vody. Původní scénář, který
vytvořila příroda pro dešťovou vodu
po dopadu na zem, byl nepochybně
důmyslný. Pamatujete ještě? Vsakování
do podzemních vod, odtok povrchové
vody, odpařování a tvoření nových srážek – jednoduché a vyvážené. Člověk
však do dobře fungujícího schématu
vnesl nové prvky. Zvýšil rozsah nepropustných ploch v důsledku rozšiřující
se zástavby, ale i nevhodného hospodaření na zemědělské i lesní půdě, urychlil odtok dešťových vod z lokalit, ale
i z krajiny (regulace toků, meliorace),
přestal dbát o dostatek vodních prvků
a trvalé vegetace v krajině. V neposlední řadě zatížil životní prostředí a tudíž
i vodu množstvím znečišťujících látek.
V minulých letech asi každý z nás
zaznamenal, že je něco jinak. Prostřed-

Očkovací centrum v Poličce
Vážení spoluobčané,
pravidelně se Vám na našem webu
policka.org a tištěných periodikách
snažíme podávat informace o vývoji
očkování v našem kraji, se kterým
souvisí i snaha zřídit menší očkovací
místo pro obyvatele Poličky a přilehlých obcí přímo u nás ve městě. V době
psaní tohoto článku (19. května) můžeme potvrdit předešlé informace
o otevření očkovacího místa v Domě
Jordán s předpokládaným termínem
otevření 1. 6. 2021. Provoz bude zajišťovat ve spolupráci s městem Polička
Poličská nemocnice, s. r. o.
Získání konkrétního termínu bude
probíhat zcela standardní cestou
– registrace prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na
webových stránkách Ministerstva
zdravotnictví ČR. Pro pomoc nebo
asistenci při registraci je možné nadále využívat celostátní telefonní
linku 1221, popř. linku Pardubického
kraje 466 026 466. Upozorňujeme, že
v samotném očkovacím místě se nebude možné zaregistrovat.
Veškeré souhrnné informace v přehledné podobě ohledně registrace
a provozu očkovacího místa naleznete na městském webu www.policka.
org/ockovani. Zde budou ke stažení
také příslušné formuláře, které musí

objednaný klient před očkováním na
místě předložit. V předtištěné podobě budou tyto formuláře také volně
k dispozici ve vestibulu Městského
úřadu Polička na Palackého náměstí
160. Tímto také žádáme všechny zájemce, aby se na očkování dostavili již
pokud možno s vyplněnými formuláři tak, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům.
S případnými dotazy ohledně provozu očkovacího místa v Poličce se
pak můžete obracet na pracovnice
sociálního odboru MěÚ Polička na
lince 731 961 532.
Věříme a doufáme, že spolu s fungováním testovacího místa v Tylově
domě přispěje zřízení očkovacího
místa v Domě Jordán k větší dostupnosti těchto žádaných služeb pro naše
občany a tím také k větší proočkovanosti. V době psaní tohoto článku
ještě není potvrzen rozsah věkových
skupin, které budou od 1. 6. pro očkování uvolněny, stejně tak neumíme
odhadnout množství a druh vakcín
přidělovaných obvodním lékařům,
kteří představují druhou, oddělenou
linku očkování (je slibován nárůst
dodávek). Věříme v každém případě,
že o očkování v našem městě bude
dostatečný zájem.
město Polička

nictvím médií se k nám dostávají kusé
informace o snižování hladin zdrojů
podzemní vody, zákazech odběru vody
z toků, či zákazech napouštění bazénů z veřejných vodovodů v obdobích
sucha, informace o nálezech pesticidů
v pitné vodě nebo zbytků farmaceutik a dalších chemických látek ve vodě
odpadní. Pomalu se vytrácí představy
o křišťálově čisté vodě, kterou můžeme
neomezeně čerpat z dostupných zdrojů, která nám prakticky sama přiteče
až domů a po použití se jednoduše vyčistí a bez jakýchkoliv následků vrátí
zpět do přírody. Mnoho z vás zcela jistě
někdy napadne: „Jak je vlastně zabezpečeno zásobování našeho města pitnou
vodou? Kde získáme informace o naší
vodě? Co nám přinesla dostavba kanalizace a modernizace městské čistírny
odpadních vod?“
V letošním roce jsme pro vás připravili sérii článků, ve kterých vás chceme
seznámit s celým systémem hospodaření s vodou v našich podmínkách,
vodním zdrojem počínaje a čistírnou
odpadních vod konče. Naším cílem je
poskytnout vám ucelené a relevantní informace pro snadnější orientaci
v problematice vody v širších souvislostech. Na pochopení a osvojení základních principů zodpovědného přístupu
k hospodaření s vodou na všech úrovních závisí to, v jakém prostředí a jakým způsobem budeme žít my i další
generace.
VHOS, a. s.

Výrobky páťáků čekají na prvňáčky
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TJ Sokol Pomezí
Milý sportovní přátelé, vážení spoluobčané,
ozývám se vám po dlouhé
a velmi nepříjemné době,
kterou jsme v uplynulém
období prožili. Každý si
tento čas v rámci možností zařídil po
svém. Někdo odpočíval s knihou nebo
u televize, jiný zveleboval své bydlení
a někteří jedinci se přesto odhodlali
sportovat na přilehlých polních cestách a v okolních lesích. Ovšem nejvíce
a přímo děsivě se tento čas podepsal
na našich dětech. Zavřená sportoviště
i zákaz kolektivního scházení vykonal
své.
Dětem chyběl pohyb, přátelské vztahy
v kolektivu i komunikace s kamarády.
Při této nečinnosti šla váha některých
jedinců rychle nahoru, dobrá nálada
a radost ze života rychle dolů a přirozený vývoj a pohyb mladého organizmu
vzal hodně za své. Snad máme konečně
to nejhorší za sebou a můžeme se zase
plně věnovat svým zálibám a zdraví
prospěšným aktivitám.
Jistě jste si všimli, že naše mládež
se opět organizovaně dvakrát týdně
schází v dolním sportovním areálu
k fotbalovým tréninkům, ti nejmenší
k pravidelnému sportování a od června
i k pravidelným víkendovým soutěžním zápasům.
Hojně využívají workoutové hřiště, určené pro zábavu i rozvoj fyzické
zdatnosti, pupmtrackové hřiště pro
sportování na kole, i fotbalové hřiště pro nadšence fotbalu. Nesmím zapomenout ani na mladé hasiče, kteří
v areálu pravidelně pilují techniku hasičského sportu. Velká část sportovců
pravidelně využívá nádherná tenisová
hřiště pro tenis i volejbal.
K dobrému pocitu přispívá i fitness –
posilovna v budově šaten (od června
v plném provozu včetně šaten, sprch
i sociálního zázemí), kterou překvapivě
navštěvuje opravdu početná část občanů naší obce.
Jak jsme se dočetli v okresním tisku,
tento náš areál zdraví a dobré nálady
vzbuzuje obdiv a uznání napříč celým
pardubickým krajem. Myslím, že toto
je vhodné místo k poděkování vedení
obce za vybudování tohoto areálu.

Co nás v tomto roce teprve čeká? Oddíl kopané přihlásil do soutěže pardubického kraje (1 B třída) mužstvo mužů
pod vedením trenérské dvojice Křemenák Pravoslav, Červený Jindřích junior, které se zúčastní i soutěže o pohár
Hejtmana pardubického kraje. V tomto mužstvu se objeví na pozici gólmana

sdělím po rozlosování soutěží vedením
fotbalové asociace pardubického kraje.
Co se týče technického zázemí našeho
oddílu, musíme nutně zakoupit nový
zahradní traktor pro údržbu sportoviště a péči o travnatou plochu, čemuž se
velmi obětavě věnuje p. Červený Jindřich senior. Děkujeme, Jindro!

náš nový spoluobčan František Slovák,
který si svůj první zápas za Pomezí
vyzkoušel v přípravném utkání s Morašicemi, které jsme vyhráli 7:1. Další
přípravný zápas hrajeme v neděli 20.6
v 16:00 na hřišti v Pomezí s Prosečí, jež
hraje krajský přebor.
Do soutěže okresního fotbalového
svazu jsme přihlásili mužstvo mládeže
v kategorii starších žáků, ti budou hrát
a trénovat pod vedením dvojice trenérů Mička Michal, Kotouček Miroslav.
V přípravě máme i mužstvo mladší
přípravky (viz foto), kterému se věnuje
Roušar Lukáš. Toto mužstvo bude hrát
své přípravné zápasy pro seznámení
s kopanou zatím mimo soutěž. Touto
cestou bych chtěl poprosit rodiče, kteří
by měli zájem pomáhat nám s výchovou sportovní mládeže (muže i ženy),
aby kontaktovali předsedu TJ na tel:
604 720 017.
Užitečnou informací pro diváky jistě
bude i termín zahájení mistrovských
soutěží, který byl stanoven na víkend
7.–8. 8. 2021. Přesné termíny vám včas

Plochu je v letních měsících nutné
hojně zavlažovat, proto chceme vybudovat podle již zhotovené projektové dokumentace umělé zavlažování
z vlastního přírodního zdroje, jehož
realizace je ovšem finančně velmi nákladná.
Z toho důvodu považuji za slušnost
poděkovat našim věrným sponzorům přispívajícím na provoz a údržbu
sportovního areálu, jimiž jsou: Obec
Pomezí, Kytos, Kamenec a Fitness Pomezí. Na rozvoj sportování mládeže
nám hojně přispívá Národní sportovní
agentura ČR a Pardubický kraj. Sportovci Pomezí všem zmíněným touto
cestou moc děkují. Věřte mi, že bez této
podpory by nebylo možné provozovat
sportovní aktivity více než stočlenné
organizace.
Na závěr bych vám všem chtěl popřát
klidné a příjemně prožité letní měsíce,
plné zdraví, životní spokojenosti a těším se nashledanou v našem krásném
sportovním areálu.
Zdeněk Stoklásek – předseda TJ

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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