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Informace z Obecního úřadu Pomezí
Vážení spoluobčané,
máme tu podzim se svými rozmary,
ale i krásou barevné přírody. Čekají nás
práce na zahrádkách a nezbytná příprava před blížící se zimou. Doufejme,
že pandemie Covidu neovlivní připravované projekty chystané na poslední

Všechny prostory kulturního domu
jsou již nyní k dispozici pro konání
různých akcí.
Přístřešky pro kola
U obou budov základních škol byly
pořízeny a instalují se přístřešky pro

požádáno o dotace z Pardubického
kraje. V jaké výši PK dotaci poskytne, bude známo v nejbližších dnech.
Původní (zatím současný) automobil
CAS má již za sebou 29 let služby a to
17 let u profesionálního hasičského záchranného sboru a 12 let u naší výjezdové jednotky JPO III. Technický stav
automobilu bohužel odpovídá stáří vozidla a udržitelnost technického stavu
je již za hranicí možností. Proto jsme
přivítali, že naše již 4. žádost o dotaci
byla úspěšně vyřízena.
Sběrný dvůr pro obec Pomezí
Vítězem výběrového řízení na vybudování sběrného dvora se stala firma
INSTAV Hlinsko. Stavba byla zahájena 20. 9. 2021 a termín dokončení je
do konce dubna roku 2022. Samotná
stavba je vysoutěžena na 11 943 122 Kč.
Samozřejmě i zde se podařilo získat
dotace ze SFŽP ČR. Identifikační číslo
dotace je 115D314021826.

Rekonstrukce KD

měsíce letošního roku – Svatomartinské oslavy, Vánoční inspirace a Zpívání
u vánočního stromu.
Stavební akce roku 2021
Modernizace kulturního domu č. p. 4
Plánovaná akce měla být ukončena
v říjnu letošního roku, ale podařilo se
ji dokončit o měsíc dříve.
Vše proběhlo dle plánu. Navíc ještě
byl prostor sálu zateplen i z půdních
prostor a v sále i přísálí byla instalována zvuková aparatura, která najde
své využití např. při inspiracích, soukromých oslavách, svatbách, besedách
s důchodci nebo při akcích školy. Reproduktory jsou umístěny v nově instalovaných podhledech a v přísálí.

Nové stoly a židle v KD

kola. Na jejich pořízení byla použita
získaná dotace z Programu obnovy
venkova Pardubického kraje ve výši
110 000 Kč.
Cisternová automobilová stříkačka
Ve výběrovém řízení na pořízení automobilové cisterny pro JSDH Pomezí
zvítězila firma THT Polička, s. r. o. s nabídkovou cenou 7 797 240 Kč s DPH.
Jedná se automobil CAS 30-T 815 6 x 6
na podvozku TATRA s kabinou pro
6 osob s veškerým dalším vybavením,
které tyto zásahové vozy musí splňovat.
Na pořízení automobilu byla získána dotace z Ministerstva vnitra pod
identifikačním číslem 014D261001040
v částce 2 500 000 Kč a zároveň bylo

Stavební úpravy základní školy
a nástavba školní družiny
S nedostatečným prostorem provozu
školní družiny se již několik let potýká
1. stupeň základní školy.
Proto zastupitelstvo obce rozhodlo
o zpracování projektové dokumentace
na přístavbu objektu školní družiny.
Navržená přístavba školní str. 2

3D vizualizace nástavby
školní družiny
1

Výhody mobilního rozhlasu
V dnešní době máme mobilní aplikace téměř na vše a právě Mobilní rozhlas
je šikovnou aplikací, která umožňuje
posílat novinky občanům přímo do
mobilu. Do určité míry nahrazuje klasický rozhlas, kdy občané nemusí hlášení z jakéhokoliv důvodu slyšet. Hlášení rozhlasu probíhá v určitém čase
a nemusí být ve všech místech obce
srozumitelně slyšet. Občanům proto
informace zašleme jako zprávu v aplikaci nebo jako e-mail. Pokud jste si již
e-mail zaregistrovali a zprávy Vám nechodí, zkontrolujte si složku „Hromadné“, a přesuňte si e-mail z mobilního
rozhlasu do složky „Doručené“. Tím si
nastavíte správné doručení e-mailů.
Do Mobilního rozhlasu se prozatím
registrovalo 24 % občanů Pomezí. Se-

Informace
z Oú Pomezí
str. 1 družiny bude umístěna nad
školní kuchyní a přístupna bude z budovy školy novým schodištěm, které se
napojí na stávající mezipodestu schodiště mezi 1. a 2. NP školy. Nástavbou
vznikne nová školní družina o velikosti cca 80 m2.
Na přístavbu je vydáno stavební povolení. Je podána žádost o dotaci na
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR,
dotační titul 117d8210E. Celkové náklady přístavby jsou cca 7 mil. Kč.

Věra Chemišincová, starostka

Přehled akcí
11. 11.
27. 11.
3. 12.
18. 12.
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Vítání sv. Martina

ZŠ Pomezí

Vánoční inspirace

Kulturní komise
OÚ a Klub žen

Průvod Krampus
čertů a ohnivá
SDH Pomezí
schow
Zpívání u Vánočního Obecní úřad
stromu
Pomezí

18. 12.

Vánoční běh

Sokol Pomezí

22. 1.

Hasičský ples

SDH Pomezí

19. 2.

Myslivecký ples

MS Balda

nioři můžou mít s využíváním problém, ale právě těmto občanům, kteří
nemají ani chytrý telefon ani e-mail,
můžeme zasílat SMS, ovšem pouze
s nejdůležitějšími zprávami typu přerušení dodávky, vody, elektřiny apod.
Stáhněte si aplikaci Mobilního rozhlasu do Vašeho mobilu nebo si zaregistrujte e-mail a mějte novinky z obce
vždy z první ruky!
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu
přináší?
• Upozornění na krizové události
• Novinky a důležitá upozornění –
např. upozornění na odstávky vody,
výpadky elektrické energie či plynu,
termíny svozů nebezpečného a objemného odpadu, změny úředních
hodin, upozornění na termíny splatnosti poplatků apod.
• Pozvánky na kulturní a sportovní
akce
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás

zajímají (př: kultura, majitelé zvířat).
Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu
s GDPR.
Přihlaste se k odběru informací zde:
https://obecpomezi.mobilnirozhlas.cz/
Registrovat se můžete zde:
https://obecpomezi.mobilnirozhlas.cz/
registrace
Registrovat se můžete také osobně
přímo na našem úřadu – rádi vám pomůžeme.
Aplikaci Mobilní Rozhlas si můžete stáhnout přímo na App Store nebo
Google Play. Poté si stačí přidat naši
obec a budete mít informace vždy po
ruce.

Verze pro iOS (◀) a Android (▶)

Volby do PS Parlamentu ČR konané
ve dnech 8.–9. 10. 2021
Jak jsme volili v Pomezí v porovnání s celostátními výsledky

1. okrsek

v%

2. okrsek

v%

ČR

v%

Volební účast

59,18

70,06

65,43

1. ANO 2011

29,50 1. SPOLU

33,77 1. SPOLU

27,79

2. SPOLU

22,60 2. ANO 2011

24,53 2. ANO 2011

27,12

3. SPD

13,02 3. Piráti a Starostové

8,70 3. Piráti a Starostové

15,62

4. Přísaha R. Šlachty

9,19 4. Přísaha R. Šlachty

7,38 4. SPD

9,56

5. Piráti a Starostové

8,81 5. SPD

7,12 5. Přísaha R. Šlachty

4,68

6. ČSSD

5,74 6. ČSSD

6,06 6. ČSSD

4,65

7. KSČM

5,36 7. KSČM

3,43 7. KSČM

3,60

8. Trikolora svob. Soukr.

1,91 8. Trikolora svob. Soukr.

2,90 8. Trikolora svob. Soukr.

2,76

9.-12. VOLNÝ blok

0,76 9. VOLNÝ blok

2,37 9. VOLNÝ blok

1,33

9.-12. Strana zelených

0,76 10. Strana zelených

1,58 10. Strana zelených

0,99

9.-12. Aliance pro bud.

0,76 11. Aliance pro bud.

0,79 11. Otevřeme ČR n.ž.

0,40

9.-12. Otevřeme ČR n. ž.

0,76 12. Švýcarská dem.

0,52 12. Švýcarská dem.

0,31

13.-14. Koruna Česká

0,38 13.-15. Aliance nár. sil

0,26 13. Moravané

0,26

13.-14. Švýcarská dem.

0,38 13.-15. Otevřeme ČR n.ž. 0,26 14. Aliance pro bud.
13.-15. Moravané

0,26 15. Koruna Česká

0,21
0,16

Ze Zastupitelstva obce Pomezí
Usnesení č. 19 ze schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 28. 6. 2021
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje:
návrhovou komisi Petr Němec a Leoš
Šedý; ověřovatelé zápisu Zdeněk Coufal
a Mgr. Tomáš Lopour; zapisovatel Milan Nespěšný
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
program schůze dle pozvánky.
Usnesení č. 3:
1. Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí výsledek zadávacího řízení
na dodávku automobilové stříkačky
pro JSDH obce Pomezí.
2. Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje pořadí účastníků zadávacího
řízení „FZŠ – Pomezí – Cisternová
automobilová stříkačka“ dle Zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek ze
dne 22. 06. 2021.
3. Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje výběr dodavatele na zadávací řízení „FZŠ – Pomezí – Cisternová automobilová stříkačka“ – společnosti
THT Polička, s. r. o., IČO: 465 08 147
se sídlem Starohradská 316, Dolní
Předměstí, 572 01 Polička.
4. Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou
zakázku FZŠ – Pomezí – Cisternová
automobilová stříkačka s vybraným
dodavatelem: THT Polička, s. r. o.,
IČO 465 08 147, se sídlem Starohradská 316, Dolní Předměstí, 572 01 Polička
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí změnu provozní doby pobočky
České pošty, s. p. v Pomezí.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí Závěrečný účet svazku obcí
AZASS Polička za rok 2020.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
zhotovení ozvučení v sále KD od firmy
SONING Praha, s. r. o. dle nabídkové
ceny 167 366 Kč bez DPH (rozpočtové
opatření).
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje poskytnutí finančního daru na
odstranění škod po tornádu pro obce
Hrušky, Mikulčice, Lužice a Moravská

Nová Ves ve výši 10 000 Kč pro každou
obec.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
příspěvek z Programu pro poskytování
dotací pro TJ Sokol Pomezí na nákup
nové sekačky ve výši 100 000 Kč.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje vypracování a realizaci dopravního
a bezpečnostního řešení ve sportovním
areálu.
Usnesení č. 20 ze schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 25. 8. 2021
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje: návrhovou komisi Mgr. Jiří Svoboda
a Leoš Šedý; ověřovatelé zápisu Zdeněk
Stoklásek 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 zprávy o připravenosti školských zařízení pro školní rok 2021/2022.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
příjmy a výdaje rozpočtu k 31. 7. 2021.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu Kontrolního výboru.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
části p. č. 3967/1 za cenu 40 Kč s tím, že
1,5 m od komunikace zůstane v majetku obce.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
části p. č. 249/1 (část místní komunikace) za cenu 40 Kč.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Pomezí neschvaluje prodej části p. č. 262/7 a schvaluje
pronájem.
Usnesení č 9:
Zastupitelstvo obce Pomezí, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebnímu řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4,
§ 54 odst. 2 a 55 b odst. 7 stavebního
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně

plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2
písm. y zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. se seznámilo s předloženým návrhem Změny č.3 územního plánu
Pomezí a s jeho odůvodněním
2. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního
zákona ověřilo, že návrh Změny č. 3
územního plánu Pomezí není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem krajského
úřadu
3. rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá z odůvodnění Změny č. 3
územního plánu Pomezí
4. se rozhodlo vydat Změnu č. 3 územního plánu Pomezí formou opatření
obecné povahy č. 1/2021.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Pomezí neschvaluje smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce silnice II/363, výstavba
chodníku – Pomezí“ (projektová dokumentace) z důvodu špatného určení
umístění chodníku.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí zprávu o plnění plánu výstavby
v roce 2021.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
firmu Luděk Trunečka, DiS, Hybešova
329/38, 568 22 Svitavy, IČO: 885 99 205
jako koordinátora BOZP na akci „Sběrný dvůr pro obec Pomezí“ za cenu
37 000 Kč.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
podání žádosti o dotaci od MMR na
akci „Stavební úpravy základní školy
a nástavba školní družiny“.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obec Pomezí schvaluje navýšení rozpočtu na KD Pomezí
o 100 000 Kč.
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
částku 75 000,– na dopravní značení na
místních komunikací ve sportovním
areálu a křižovatky u Pasek.
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Do roka se už nesmí topit neekologickými
kotli na pevná paliva
Již to není ani rok, kdy musí zmizet
neekologické kotle na pevná paliva.
Lhůta vyprší přesně 1. září 2022. Do
této doby musí být neekologický kotel
vyměněn za nový, který bude vyhovovat přísnějším požadavkům Evropské
komise a návazně naší legislativy. Od
prvního září 2021 prostě začaly hodiny tikat ještě neúprosněji. A v některých případech s sebou přináší
změna topného systému i výměnu komína a nebo alespoň jeho vyvložkování a revizi.
Od září příštího roku budou v naší
zemi kotle první a druhé emisní třídy zakázané. Nebude je povoleno používat, topit v nich. A často je taková
výměna spojena i s úpravami komína.
Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové
domácnosti přitom poběží (jednotlivé kraje je znova otevřou) od začátku
příštího roku a navíc je možné žádat od 12. října letošního roku, tedy
od úterý tohoto týdne, o dotaci na výměnu kotle z programu Nová zelená
úsporám.
Prostě se již od 1. 9. 2022 nesmí stát,
že z vašeho kotle (resp. komína) bude
do ovzduší unikat tmavý a zapáchající
dým, který zamořuje okolí. A za porušení zákazu vytápění nevyhovujícími
kotli mohou padat pokuty ve výši až
do 50 tisíc korun. A to dokonce i opakovaně.
Domácnosti s nižšími příjmy (průměrný roční čistý příjem jednoho člena domácnosti je do 170 900 korun)
budou moci díky dotacím dosáhnout
na až 95 procent relevantních nákladů,
ostatní žadatelé pak mohou již nyní
žádat o peníze z programu Nová zelená úsporám.
Maximální výše dotace se zde pohybuje od 30 000 do 100 000 korun v závislosti na zvolené technologii a typu
zařízení.
V minulých dotačních vlnách byl přitom největší zájem o přechod na plyn
a tepelná čerpadla. A je pravdou,
že v předchozích vlnách kotlíkových
dotací se vyměnilo a nebo ještě bude
vyměněno 105 000 kotlů. Na kotlíkové
dotace je nyní k dispozici minimálně
14 miliard korun, z toho bude rozděleno cca 5,5 miliardy mezi nízkopříj
mové domácnosti a další 8,5 miliardy bude možné využít přes program
Nová zelená úsporám.
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Státem jsou nyní podporované
v rámci programu Nová zelená úsporám čtyři způsoby vytápění: plynový
kondenzační kotel, kotel na biomasu
s ruční nebo samočinnou dodávkou
paliva a nebo tepelné čerpadlo, které
může být elektrické a nebo plynové,
ovšem jeho energetická třída musí mít
označení A+.
Bohužel s sebou změna vytápění
může nést i výměnu či úpravu komína,
jelikož je pro nové kotle typická nižší
teplota spalin. U stávajících komínů
by proto hrozila kondenzace vlhkosti.
Je ale třeba dodat, že komíny prošly
značným vývojem a využít dnes lze
i plastové spalinové cesty. Samozřejmě
je však vždy dané, jaký typ spalinové
cesty je vhodný pro konkrétní spotřebič. Respektive nejvhodnější. Může se
i stát, že v některých případech bude
vyhovovat komín stávající, v mnoha

případech však bude potřebné vyvložkování komína a nebo nahrazení komínem novým.
Platí, že se v případě komína s vložkou musí vložka vyměnit vždy, zděný
komín však není obvykle třeba měnit.
Samozřejmostí budou nadále pravidelné kontroly spalinových cest a jejich
čištění. A je též dlužno dodat, že v případě pevných paliv má zásadní význam i jejich kvalita.
Nové kotle na tuhá paliva musí
od 1. 9. 2022 splňovat alespoň 3. emisní třídu. Tak hovoří novela zákona
o ochraně ovzduší. Jestliže si nejste
jisti, zda se změny vztahují právě i na
váš kotel, stačí se podívat na jeho výrobní štítek a nebo do dokumentace,
kde je emisní třída označena. Pokud
není možné údaj dohledat, kotel s největší pravděpodobností nevyhovuje
zákonu.

Školní rok 2021/2022
v II. mateřské škole – horní
Rok se s rokem sešel a opět nastal čas
návratu dětí do škol a školek.
Po krásném období volnosti a užívání si léta a s tím spojených radovánek
nastávají chvíle brzkého ranního vstávání, úkolů, povinností…
První školní povinnosti okusí i pět
dětí, které z naší MŠ odešlo do základní školy Pomezí. Tímto bychom jim
rády popřály, aby se jim ve škole dařilo
a optimismus i nadšení, se kterými do
školy odcházely, aby jim vydržely co
nejdéle. Tři děti dostaly odklad školní docházky. Dvě děti nám zůstaly ve
školce a jedno přešlo na individuální
vzdělávání, kdy dítě zůstává doma, učí
se s rodiči a do školky přijde pouze na
„přezkoušení“.
Se začátkem školního roku přichází velká změna i pro ty nejmenší děti,
které poprvé nastupují do mateřské
školy. Letos nám do MŠ nastoupily
pouze dvě děti, které při nástupu do
MŠ ještě nedovršily 3 roky. Proto bylo
možné přijmout pouze takto málo
děti. Během školního roku bude možné přijmout ještě další.
Ve II. MŠ Pomezí stále pracujeme podle školního vzdělávacího programu

„Čtvero ročních období“, který se dále
rozpracovává po týdnech na jednotlivá
témata tak, aby se rozvíjely poznatky
ve všech oblastech. Snažíme se s dětmi
co nejvíce využívat i pobytu venku na
čerstvém vzduchu při vycházkách, pobytu na zahradě či na hřišti u MŠ.
Současná opatření a nařízení se dotkla i provozu a chodu MŠ. Rozmanitá nabídka výletů, kroužků, divadel,
výstav atd. byla v loňském roce zcela
utnuta a jediné, jak jsme si s dětmi
zpříjemnily pobyt v MŠ, byly pohádky
divadla Jojo, které nás pravidelně v MŠ
navštěvuje. Abychom toto všechno
aspoň trochu vykompenzovali, uspořádali jsme proto pro děti vánoční besídku (bohužel bez rodičů), karneval,
oslavu Dne dětí a rozloučení s předškoláky. Byli jsme se podívat v 1. třídě,
aby děti věděly, jak to ve škole vypadá,
a seznámily se s paní učitelkou.
V tuto chvíli nezbývá než doufat, že
tento školní rok proběhne v klidu, bez
striktních opatření vedoucích k uzavírání škol a školek tak, abychom si ho
mohli užít s dětmi naplno.
Kolektiv II. Mateřské školy

Školní rok v I. mateřské škole – dolní
Uplynulý rok probíhal podle nového
vzdělávacího programu „Poznáváme
svět s Aničkou a Honzíkem“, který je
zaměřen na rozvoj řečových, jazykových a komunikativních dovedností,
prevenci nesprávného řečového vývoje. Vzhledem k novému vzdělávacímu
programu a logopedickému přístupu
jsme pozměnili kroužky.

„Zdravá a nemocná příroda“, kde jsme
získali věcné ceny a ocenění hejtmana
Pardubického kraje.
Spoluprací s Fondem Sidus – jsme
finančně přispěli na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby
a rehabilitace.
Vzhledem k epidemiologické situaci
se naplánované akce rušily a přesuno-

Naše školní třída

Herna

Nově probíhal kroužek „S flétničkou
za písničkou“, který pomáhá rozvíjet
smysl pro rytmus, pravolevou orientaci, sluchové vnímání, artikulaci, správné dýchání a foukání, což je
dobré pro rozvoj řečových schopností. Kroužek logopedické prevence byl
zachován, pouze nese nový název a to
„Cvičíme jazykem s Aničkou a Honzíkem“. Kroužek předškoláček, který je
zaměřen na individuální přípravu dětí
do základní školy, probíhal i v tomto
školním roce. Školka se i letos zapojila do projektů „Celé Česko čte dětem“
a „Se sokolem do života“. Již druhým
rokem jsme se zapojili do soutěže

valy na dobu, kdy budou moci probíhat. Jakmile situace dovolila, využili jsme nabízených a promeškaných
příležitostí. Navštívili jsme divadelní
představení MIMEFEST v divadelním
klubu Polička.
Prošli jsme si čertí a čarodějnickou
stezku v Liboháji, kterou připravila
SVČ MOZAIKA. Děti si zábavnou
formou procvičily počáteční hlásku ve
slově, názvy květin, matematické pojmy atd.
Divadélko JÓ-JÓ rozzářilo dětské
úsměvy představením „O dvanácti
měsíčkách“, „O perníkové chaloupce“,
a „Pohádky z pralesa“.
Ke konci školního roku jsme se
s dětmi vypravili na dopravní hřiště
v Poličce.
Využili jsme nabídky od p. Richterové přijet si zajezdit na poníkovi a na
prohlídku stájí v Květné. Poslední
výlet před prázdninami byl na Radnici v Poličce, kde se konala výstava
„Hrátnice, aneb hravá radnice – hraní
pro chytré hlavy“. Na každém výletě
jsme nezapomněli na kopeček dobré
zmrzliny.

Protože tento rok nedovoloval celoroční přítomnost rodičů v prostorách
MŠ, natočili jsme s dětmi vánoční besídku alespoň na DVD. A tak mohli
rodiče vidět šikovnost svých dětí.
Před vánočními prázdninami jsme
uspořádali zpívání před školkou, abychom mohli rodičům popřát společně
s dětmi krásné vánoční svátky a předat ručně vyrobený dárek z keramiky.
Alespoň na dálku dýchl na všechny
závan vánoční pohody a klidu.
Letošní rok byl pro nás pedagogy,
rodiče ale i děti odlišný od let předešlých. Děti se musely na nějaký čas
rozloučit s kamarády a prostory MŠ,
neboť během pandemie byla školka
dvakrát uzavřena.
Předškoláci i rodiče čelili výzvě distančního vzdělávání. Byli jsme s rodiči neustále ve spojení a společnými silami a dobrou spoluprací jsme docílili
vzdělávání distanční formou.
Během uzavření školky se nám podařilo zrealizovat řadu změn v jejich prostorách. Došlo k výměně skříní v umývárně a přepážek na dětských
toaletách. Největší změnou prošly
prostory třídy a herny, kde obroušením a natřením dřevěného obložení
na bílou barvu došlo k prosvětlení
těchto prostor. Změnami prošla také
školní zahrada, kde bude nainstalován nový herní prvek. Velké díky patří zaměstnancům obce, kteří omladili
stromy školní zahrady.
Po otevření školky se opět prostorem
rozléhal dětský smích a radost ze setkání s kamarády, paní učitelkou a se
svou školkou.
Jelikož situace ke konci školního
roku dovolila uspořádat rozloučení s našimi předškoláčky, sešli jsme
se s rodiči, prarodiči a sourozenci na
školní zahradě. Cesta úkolů, kde si
děti vyzkoušely své znalosti a manuální zručnost. Prostě vše, co by měl umět
předškolák, byla zápisem nanečisto do
základní školy Pomezí, kam nám letos
odcházely všechny děti v posledním
roce předškolního vzdělávání. Taneční vystoupení dětí, pasování, společný
tanec rodičů s dětmi a smích zakončil
jednu z životních etap.
Věřme, že smích a radost se už ze
školky nikdy nevytratí a my budeme
moci vzdělávat děti běžným způsobem.
S přáním pevného zdraví
kolektiv 1. MŠ Pomezí
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Škola volá
Tak nám začal nový školní rok. Letos víc než kdy jindy se do hlav vkrádá
otázka: „Jaký asi bude?“ Není divu po
zkušenostech s rokem loňským. Ten
byl opravdu zvláštní. Děti si chvíli pobyly ve škole v relativně běžném režimu. Pak najednou začaly „rotovat“, až
dorotovaly k úplnému zavření škol.
Před Vánoci opět krátká rotace a po
svátcích zas nic. Alespoň že ti prvňáci a druháci se vrátili na čas do školy. V květnu se situace zklidnila a žáci
mohli dokončit školní rok ve skutečné
škole. Stihli jsme i výlety a exkurze, po
kterých se nám stýskalo. Především
deváťáci se rozloučili se vší parádou –
byli vrženi do karantény, ani pro vysvědčení nemohli.
S náhlým přerušením výuky jsme
se však zdárně vypořádali. Jakmile se
školy zavřely, přešli jsme na distanční
platformy Google Classroom a Meet
a s žáky komunikovali on-line. Když
bylo potřeba, zapůjčili jsme tablety a notebooky, aby se mohli zapojit
všichni. Dokonce jsme se zúčastnili
několika soutěží, olympiád a dalších
akcí. Samozřejmě on-line. Naši žáci se
dokázali na dálku připravit i na přijímací zkoušky a dostali se na jimi vysněné obory – čtyři na střední školy
s maturitou, čtyři na čtyřleté a tři na
víceleté gymnázium, zbylých pět si vybralo učňovský obor.
Na uzávěru škol doplatili hlavně
malí předškoláci, kteří se opět nemohli zúčastnit klasického zápisu. Snažili
jsme se jim to vynahradit po znovuotevření a pozvali jsme je k nám do
školy, přímo do první třídy, aby si nanečisto vyzkoušeli, jak to v opravdové
škole chodí.
Je třeba poděkovat všem: pedagogům, kteří rychle naskočili do on-line
vlaku, žákům, kteří s nimi bez zbytečných okolků jeli po stejné koleji, a také
rodičům za velkou dávku umu a trpělivosti při průjezdu prudkými zatáčkami. Pro nikoho z nás ta jízda nebyla
jednoduchá.
A nový školní rok? Začal docela radostně. Všichni ve škole, jak to má
být. Sice s omezujícími hygienickými
opatřeními a počátečním testováním,
ale to se dá zvládnout. Prvňáčků nastoupilo patnáct a prožilo si krásný
první školní den, kdy už jako opravdoví školáci zasedli do skutečných lavic.
Doplnili tak počet žáků naší školy na
celkových 141. Rozšířily se i řady pe6

dagogů o paní učitelku Janu Kysilkovou, která bude žákům předávat vědomosti z matematiky a přírodních věd.
A další plány? Hned na začátku
školního roku jsme se pustili do realizace projektových dnů, které zahrnují zajímavé programy a exkurze se
zapojením odborníků z praxe napříč
různými obory. Druhá a třetí třída na-

plavecký výcvik, soutěže a olympiády,
výlety. Zkrátka „jako normálně“.
Vše samozřejmě závisí na vývoji situace. Zatím ze všech stran slyšíme,
že zavírání škol není na pořadu dne.
Uvidíme, zda se jedná o předvolební
řinčení zbraněmi, nebo o reálné sliby.
Všem nám přeji naprosto běžný, obyčejný, úplně normální školní rok. Dou-

Naši prvňáci

vštívily záchrannou stanici na Pasíčkách u Proseče, druhý stupeň navštívil
Planetárium Brno a čtvrťáci s páťáky se na návštěvu planetária chystají.
Rozjíždíme čtenářský a badatelský
školní klub. Čeká nás dopravní hřiště,

Vystavené panenky paní Evy Procházkové

fejme, že slova jako „distanční, rotační,
online“ a jim podobná zmizí nadobro
ze slovníku žáků, učitelů i rodičů.
Nataša Dostálová
ředitelka ZŠ Pomezí

Rozhovor: Sběratelská vášeň paní Evy Procházkové
Dobrý den, paní Procházková, můžete
se těm, kteří vás neznají, představit?
Pocházím ze Stříteže, nyní již 13 let žijeme s manželem v Pomezí v rodinném
domku v dolní části obce u střelnice.
Jak jste se vlastně dostala ke sbírání panenek a kočárků?
Já jsem se s tím již narodila. Byla jsem
šesté dítě v rodině a po sourozencích
jsem měla spoustu panenek. Měla jsem
jich 22, starala jsem se o ně, musely být
čisté, oblečené a potom mohly jít spát.

z Pomezí nabídli panenky, které se mohou nacházet na půdách domů, třeba
i po německém obyvatelstvu.

měkká, ušitá z látky či kůže, vyplněná
různým materiálem, a právě proto jsou
tělíčka často velmi poškozená.

Máte nějakou vysněnou panenku nebo
kočárek?
Ne. Panenek je obrovské množství.
Sběratel je dělí podle zemí původu,
materiálů a barvy. Samozřejmě mám

Vaše sbírka je poměrně rozsáhlá, kde ji
máte doma umístěnou?
Už při stavbě domu jsme na to pamatovali. Mám je v jedné místnosti, vlastně koutku. Panenky jsou ve vitrínkách,
kočárcích a ve skříňkách.

Jaké panenky tedy máte ve sbírce a kolik jich máte?
Nyní jich mám okolo 800. Na výstavy
jich mnohdy chystám tak 700. Zaměřuji se na staré porcelánové panenky,
nejstarší panenku mám z 18. století.
Panenky sbírám jen po osmdesátá léta
20. století. Sbírám panenky francouzské, německé, ruské a také české. Ve
své sbírce mám pouze panenky, které
mají hezký obličej. Ráda se na ně dívám
a nehezkou panenku bych nechtěla.
Vystavujete svoje panenky a kočárky?
Vystavovala jsem v Poličce, Jevíčku
a Oldřiši. I v Pomezí jsem malou část
sbírky měla vystavenou při inspiraci.
Na výstavu balím sbírku tak 14 dnů.
Hlavičky panenek musí být zabalené
dvěma plenami, aby se nepoškodily. Jejich návrat domů a úklid ani nekomentuji, to dá zabrat ještě více.
Jak získáváte „úlovky“ do své sbírky?
Jezdíme s manželem často na burzy, nějaké nakupuji a vyměňuji přes
internet a některé panenky mě lidé
sami nosí. Panenky i kočárky získávám mnohdy ve špatném stavu. Potom
nastává zdlouhavá práce na jejich obnově. Látková panenka se musí dát do
mrazáku, aby uhynuli všichni brouci
a roztoči, potom se díly panenky opatrně omývají. Někdy je nutné dodělat
tělíčko, vymodelovat poničené části
a následuje šití oblečení, a to vše podle dobových fotografií. Dlouhá práce
opravy ještě potřebuje sehnat adekvátní
paruku, skleněné oči od skláře. Někdy
obnova trvá i několik let. Stalo se mi, že
jsem získala starý kočárek, s manželem
jsme ho zrekonstruovali a zaslala jsem
jeho fotografii původnímu majiteli. Ten
mi následně předal spoustu hezkých
starých panenek, které měl na půdě.
Byla bych velmi ráda, kdyby mi i lidé

snahu mít ucelenou sbírku určitých
panenek. O to se snažím i u kočárku. Chci mít celou sbírku všech barev
malých českých plastových kočárků.
Velkou citovou vazbu mám ke kolíbce,
kterou mám po svém tatínkovi z roku
1937. Měla jsem v ní odmala své panenky. Když jsem byla ještě malá, tak ji
jako starou a nepotřebnou chtěli rozbít
a spálit. Podařilo se mi tomu zabránit
a nyní ji mám ve své sbírce.
Najdou se ve vaší sbírce nějaké opravdu zajímavé či kuriózní panenky?
Každá panenka je něčím zajímavá, ale
mám třeba panenku, která sloužila jako
reklama ve výlohách. Také mám panenku, která váží 3 kilogramy a sloužila
pro výcvik zdravotních sestřiček a lidí
pracujících v dětských domovech.
Z jakých materiálů se vlastně staré panenky vyráběly?
Většinou jsou vyrobeny z celuloidu,
takže se stářím rozpadají na prach.
Dále byly panenky vyráběny z papíru, plechu, vosku, hlíny, gumy, plastů,
papírmaše – to je směs sádry, pilin,
papíru, lepidla a někdy i kostní dřeně
a samozřejmě z porcelánu. Tělíčka mají

Komunikujete s jinými sběrateli nebo
s někým, kdo má podobnou sběratelskou
vášeň?
Komunikuji, ale minimálně. Mnoho
lidí má snahu něco levně získat a draho prodat. Ráda spolupracuji s paní
Filovou, která má v Litomyšli muzeum
panenek a domečků. Mnoho lidí má
5 panenek a už se považují za sběratele, někteří vydrží sbírat třeba 10, 20 let
a potom sbírku prodají. Mnohdy sběratelé o svých panenkách nic neví. Já
jsem se s panenkami prakticky narodila a nepřipadá v úvahu, že bych přestala
panenky sbírat nebo je prodala. Moje
panenky mají svůj příběh, prošly mnoha generacemi lidí, mnoho toho zažily.
Já si příběhy svých panenek pamatuji.
Každý sběratel vtiskne do své sbírky
pečeť své osobnosti.
Příběhy panenek? To je zajímavé! Prozradíte nám nějaký příběh?
Zajímavý je třeba příběh Habešánků.
Když Itálie přepadla v Africe habešský stát (dnešní Etiopie), tak Československý stát vymyslel charitativní akci.
Začaly se u nás vyrábět panenky s látkovým tělem a papírovou hlavičkou
pokryté barvou a lakem. Prodávaly se
u nás i po celém světě a utržené peníze
byly posílány lidem do Habeše. Do Habeše se dostalo k dětem velké množství
těchto panenek. Měly podobu Turků,
kašpárků, černoušků. Mnoho se jich zachovalo a i já je mám ve svých sbírkách.
Máte nějakého nástupce, kterému byste sbírku předala?
Nevím, zatím jsem nad tím nepřemýšlela. Vnučka je malá, třeba ji to jednou bude zajímat.
Děkujeme za rozhovor
Jaroslava Kubíková a Jiří Svoboda
Kontakt na paní Evu Procházkovou:
tel.: 605 870 223
mail: polevik@seznam.cz
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TJ Sokol Pomezí
Zdravím příznivce sportu
i čtenáře zpravodaje.
Je tady podzimní čas
a s ním i pravidelná informace o činnosti TJ Sokol
Pomezí.
Naše jednota sdružuje několik oddílu evidovaných v České unii sportu.
Pro vaši informci je to stolní tenis, aerobic a kulturistka, fotbal. Dle počtu
uchazečů bychom rádi založili oddíl
cyklistiky. Zatím stále nejpočetnější
je oddíl kopané registrovaný u Fotbalové asociace ČR.
Počet 127 členů je úctyhodný a velice nás těší, že po dlouhé době se
projevil vysoký zájem mládeže, která,
doufejme, má časy způsobené vlivem
covidových komplikací nenávratně za
sebou.
Fotbalová přípravka
Hodnocení začnu kategorií nejroztomilejší, a tou je fotbalová přípravka.
Jsou to děti ve věku 6–9 let, které vede
Miroslav Kotouček, dlouholetý velice
úspěšný stoper TJ Pomezí.
Je až obdivuhodné, s jakým nadšením a elánem prožívají své tréninky
i zápasy 3–4 dny v týdnu. Zúčastnili
se několika turnajů. Ten na domácí
půdě v Pomezí vyhráli nádherným
způsobem a jejich radost byla tak obrovská (viz foto), že by jim mohli závidět i fotbalisté Brazílie po vítězství na
mistrovství světa.
Starší žáci
V další kategorii mládeže jsou starší
žáci ve věku 12–14 let. Toto mužstvo
doplňujeme mladšími žáky, kterých
prozatím není tolik, aby mohli utvořit
vlastní tým.
Trenéry tohoto kolektivu jsou ještě aktivní fotbalisté Mička Michal
a Roušar Lukáš. Tito borci tráví na
hřišti 5 dní v týdnu a právem jim patří velký dík.
Mužstvo se účastní pravidelných
soutěží okresního přeboru, který organizuje OFS Svitavy. První, doufejme, kompletní sezóna přináší zatím
střídavé úspěchy.
Věřím, že s přibývajícím časem se
projeví i pravidelné úsilí, které do tré-

ninku i zápasů tito sportovci vkládají.
Byl bych rád, aby v kolektivu zůstali
jen ti, které tento druh sportu opravdu baví. Přáním je, aby rodící se mladý kolektiv vydržel minimálně do
dorosteneckého věku (15–18 let). Držíme mladým sportovcům palce a trenérům přejeme hodně trpělivosti.

české pořekadlo – Všechno zlé je pro
něco dobré.
Rád bych touto cestou poprosil naše
sportovně laděné spoluobčany (samozřejmě i ženy) o pomoc při práci
s mládeží, neváhejte nás kontaktovat.
Na závěr přichází opravdu upřímné
poděkování obci Pomezí za neustálou

Fotbalová přípravka zvítězila na domácí půdě

Muži
Muži svoji sezónu zvládají velmi
dobře a pohybují se od začátku soutěže na předních příčkách tabulky
1.B třídy Pardubického kraje.
Kádr mužstva je stabilní, byl doplněn o několik hráčů, kteří se přistěhovali do Pomezí nebo nedalekého
okolí. Na zlepšené hře tohoto týmu je
vidět vhodné doplnění kádru i poctivá práce trenérů Křemenáka a Červeného juniora.
U tohoto kolektivu mám radost, že
se skládá z velké většiny z obyvatel
Pomezí a hráčů, které jsme si vychovali od mládežnických kategorií.
Po skončení podzimních soutěží
budou mužstva mládeže pokračovat ve sportu a nezbytném trénování
3x týdně v krásné obecní sokolovně,
neboť jejich elán a chuť sportovat je
opravdu enormní. Jistě k tomu přispěla i nepříznivá situace posledních
let. I proto se mi vkrádá do úst staré

a vytrvalou podporu sportu při práci
s mládeží.
V oblasti technického zabezpečení
sportoviště a sportovního vybavení
týmů s námi vzorně spolupracuje firma Kytos Kamenec p. Jiřího Kyncla
z Pomezí, bez jehož materiální i finanční pomoci bychom nemohli zvelebovat náš fotbalový sportovní stánek.
Činnost TJ podporují finančně Národní sportovní agentura ČR i Pardubický kraj. Děkujeme!!! To není
jen fráze, ale upřímný dík, bez této
podpory bychom nemohli rozvíjet
zdravou kondici a veselou náladu naší
mládeže.
Naším cílem také je zpříjemnit spoluobčanům zasloužené volné chvíle o víkendech v krásném obecním
sportovním areálu.
Všem občanům Pomezí hodně
zdraví, příjemné dny a veselou náladu
přeje
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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