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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám poděkovala za Vaši účast ve volbách a za Vaše hlasy
pro nově zvolené zastupitele naší obce, za všechny Vaše připomínky, názory,
ale i kritiku, která nám pomáhá v naší práci. Je na nás všech, aby se naše obec
nadále harmonicky rozvíjela. Budoucnost vývoje naší obce je na každém z nás.
Nový rok 2011 není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená i
začátek nových plánů, předsevzetí a cílů, které bychom chtěli během
nastávajícího roku uskutečnit v soukromém i pracovním životě. Je to však
ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme v minulém roce zažili, vykonali
nebo nestihli udělat. Život člověka je sám o sobě pestrý a každého z nás
postihly i zlé dny naplněné trápením, smutkem, nezdarem, tak i dny dobré,
veselé a šťastné.
Mnoho v naší obci je potřebné vybudovat, vylepšit a zkrášlit. Využívám této
příležitosti poděkovat všem, kteří jakoukoliv formou a mírou přispěli ke
zkrášlení naší obce, obohacení kulturního a duchovního života, protože
budoucnost obce je v rukách naších občanů.

Vážení spoluobčané,
přeji Vám do nového roku víc hezčích dní než těch horších, víc lásky než
nenávisti, víc hojnosti a radosti než smutku a trápení. Pevné zdraví a
hodně úspěchů v pracovním a osobním životě.
Poplatky za komunální odpad
-

Poplatky za komunální odpad můžete uhradit na OÚ od února
Poplatek na osobu činí 480,- Kč,
Splatnost poplatku je do 30.4.2011,
Pokud poplatek na domácnost přesáhne 1 000 Kč, může být platba
rozdělena do dvou pololetních splátek ( do 30.4. a do 30.9.),

Poplatek za psa nezměněn – 100 Kč a za každého dalšího 150 Kč.
Kanalizace v obci
-

Dokončeno výběrové řízení na poskytnutí úvěru a podepsána úvěrová
smlouva s Českou spořitelnou.
Podána dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele stavby ke
schválení na SFŽP (čekáme na schválení).
Po schválení dokumentace proběhne výběrové řízení na zhotovitele a
vlastní zahájení stavby.
Před zahájením stavby bude svoláno veřejné jednání s občany,
zhotovitelem stavby a investorem. Termín jednání je závislý na
Státním fondu životního prostředí ČR, který musí schválit zadávací
dokumentaci k výběrovému řízení.
Chemišincová Věra
starostka

Obec Pomezí nabízí k pronájmu byt 3+1. Pronájem bytu je vázán na
funkci správce kulturního domu.
Své žádosti zasílejte na OÚ písemně.

Připravuje se zpracování nového územního plánu obce Pomezí.
Své podněty k novému územnímu plánu mohou občané předkládat
písemně na obecním úřadě Pomezí.

Kalendář kulturních akcí v obci Pomezí na rok 2011
22. 1.
19. 2.
26. 2.
26. 2.
27. 3.
16. 4.
24. 4.
24. 4.
květen
květen
květen
21.-22.5.
18. 6.
červen
16. 7.
červenec
srpen
srpen
15. 10.
29. 10.
11. 11.
listopad
26. 11.
5. 12.
prosinec

Ples SDH Pomezí
Myslivecký ples
Dětský karneval
Československá diskotéka
Zahájení mistr. soutěží v kopané
Velikonoční inspirace
Pouť
Pomlázková zábava - Kyvadlo
Čarodějnice
Sportovní odpoledne s občerstvením
Zájezd pro důchodce
Výstava drobného zvířectva
Dětský den
Žákovský turnaj v kopané
Hasičský výlet ve venkovním areálu
Tenisový turnaj
Turnaj Staré gardy
Zahájení mistr. soutěží v kopané
Posvícenecká zábava
Zabíjačka
Vítání svatého Martina
Zábava – Kyvadlo
Vánoční inspirace
Peklo v hasičárně
Adventní koncert

SDH Pomezí
MS Balda
OÚ Pomezí
DJ J. E.
Sokol Pomezí
K. komise, Klub žen
Sokol Pomezí
Sokol Pomezí
Sokol Pomezí
SPOZ Pomezí
Chovatelé
MS Nova
Sokol Pomezí
SDH Pomezí
Sokol Pomezí
Sokol Pomezí
Sokol Pomezí
MS Nova
SDH Pomezí
ZŠ a MŠ
Sokol Pomezí
K. komise, Klub žen
SDH Pomezí
OÚ Pomezí

Zápis do I.třídy
Ředitelství Základní školy v Pomezí oznamuje, že zápis žáků do I. třídy
pro školní rok 2011/2012 se uskuteční ve čtvrtek dne 27.1. 2011 od 13.00
do 16.30hod. na I.stupni ZŠ v Pomezí.
Zapisovat se budou žáci narození od 1.9.2004 do 31.8.2005 a starší.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2011 do konce června
2012, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce
2011/2012, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho
zákonný zástupce.
Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1.ročníku
školy, jejímž ředitelem byl udělen odklad, nemusí znovu k zápisu.

K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte a vyplněné tiskopisy. Žádost o
odklad školní docházky podávají rodiče na předepsaném formuláři
řediteli ZŠ do 31.května 2011. Formulář bude k dispozici u zápisu.
Zastupitelstvo obce Pomezí– 2010 - 2014
Chemišincová Věra
Nespěšný Milan
Dočekal Jiří
Mgr. Svoboda Jiří
Mgr. Lopour Tomáš
Zerzánková Marta
Duchečková Marie
Němec Petr
Nikl Tomáš
Stoklásek Zdeněk
Ing. Škorpík Libor
Šedý Leoš
Šedý Vladimír
Bc. Venclová Jana
Zerzánek Michal

starostka
místostarosta
člen rady
člen rady
člen rady
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva
člen zastupitelstva

Členové komisí a výborů – 2010 - 2014
Kontrolní výbor
Předseda: Zerzánková Marta
Členové: Prudká Marie, Ing. Škorpík Libor, Kinc Radek,
Zerzánková Ludmila, Kubíková Jaroslava, Slezáková Gabriela
Finanční výbor:
Předseda: Duchečková Marie
Členové: Zerzánek Michal, Cupalová Eva, Hladká Markéta, Nikl Tomáš
Komise životního prostředí a územního plánování
Předseda: Šedý Leoš
Členové: Janda Petr, Němec Petr, Dočekal Jiří, Večeřová Jana, Lidmila Josef,
Klíma Jiří

Komise kulturní
Předseda: Mgr. Svoboda Jiří
Členové: Vetešník Martin, Šedá Lenka,Šudoma Jiří, Švandová Ludmila,
Zerzánková Marta, Kubíková Jaroslava
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
ze dne 10. 11. 2010
ZO schvaluje:




















Mandátovou a volební komisi Marii Duchečkovou a Zdeňka Stokláska.
Ověřovatele zápisu Jiřího Dočekala a Bc.Janu Venclovou.
Návrhovou komisi Mgr.Tomáše Lopoura a Michala Zerzánka.
Zapisovatele Milana Nespěšného.
Program ustavujícího zasedání.
Volbu 1 místostarosty.
V souladu s § 84 odst. 2 písm.k), bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn pro výkon funkce starosty.
Schvaluje 5-ti člennou radu obce.
Schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty, členů rady a
předsedů výborů.
ZO volí starostku obce Pomezí Věru Chemišincovou.
ZO volí místostarostu obce Pomezí Milana Nespěšného.
ZO volí členy rady obce Pomezí Jiřího Dočekala, Mgr.Jiřího Svobodu,
Mgr.Tomáše Lopoura .
ZO zřizuje 5-ti členný finanční výbor a 7 členný kontrolní výbor.
ZO volí předsedu finančního výboru Martu Zerzánkovou.
ZO volí předsedu kontrolního výboru Marii Duchečkovou.
ZO schválí členy finančního a kontrolního výboru na zasedání ZO dne
1.12.2010.
ZO v souladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční
odměny neuvolněným členům zastupitelstva.
ZO schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise na zakázku Kanalizace
– poskytnutí bankovního úvěru .
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Pomezí a
společností ČEZ Distribuce,a.s.



ZO schvaluje členy zastupitelstva do školské rady Tomáše Nikla,
Mgr.Tomáše Lopoura, Petra Němce,Věru Chemišincovou.

Z jednání ZO konaného dne 1.12.2010









ZO schvaluje čerpání rozpočtu k 30.10.2010.
ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011.
ZO schvaluje obecně závazné vyhlášky obce Pomezí:
č.1/2010,kterou se ruší vyhláška :
- č.3/1995 o čistotě obce
- č.1/1999 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na vel. obce
- č.2/2001 o systému shromažďování,sběru,přepravy,využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
- č.2/2001 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,využívání a odstraňování komunálních
odpadů a dodatek této vyhláška č.1/2009
- č.1/1998 o místním poplatku za provozování hracích automatů
- č.2/1999 o obecních symbolech
č.2/2010 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,využívání a
odstraňování komunálních odpadů
č.3/2010 o místním poplatku ze psů
č.4/2010 o místním poplatku za provozování hracích automatů
č.5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
č.6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování ,sběru,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů
č.7/2010 o obecních symbolech a jejich užívání
ZO schvaluje dodatek č.2 Smlouvy o přenesené správě veřejného osvětlení
a slavnostního osvětlení.
ZO schvaluje Dohodu mezi Obcí Pomezí a Městem Poličkou o vypořádání
vlastnictví stavby vodovodu.
ZO projednalo výsledek druhého jednání hodnotící komise ve výběrovém
řízení – poskytovatel úvěru na akci „Kanalizace Pomezí“.
ZO pověřuje starostku obce k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a po uplynutí lhůty k podání námitek k uzavření smlouvy o dílo s
uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení –
poskytovatel úvěru „Kanalizace Pomezí“.

















ZO schvaluje přijetí administrativní pracovnice na zkrácený pracovní 6
hodinový úvazek pro obec Pomezí a schvaluje vybavení nové kanceláře
nutným nábytkem a nákup PC .
ZO schvaluje plán inventarizace majetku obce na rok 2010 a volí:
Předsedu HIK
Martu Zerzánkovou
Místopředesedu HIK
Marii Duchečkovou
Členku HIK
Janu Pokornou
ZO schvaluje plán práce ZO a RO na 1.pololetí 2011.
ZO schvaluje jako určeného člena zastupitelstva obce podle zákona
č.183/2006 sb.,o územním plánování a stavebním řádu v platném znění na
celé volební období 2010-2014 starostku obce Věru Chemišincovou.
ZO bere na vědomí Jednací řád zastupitelstva.
ZO bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hosp. obce za rok 2010
ZO schvaluje členy výborů a komisí.
ZO schvaluje vypracování projektové dokumentace na obnovu oken v ZŠ
Pomezí (dolní) a vypracování žádosti o dotaci firmou JAFIS Litomyšl.
ZO schvaluje žádost pana Lidmily uhradit částku 34 000,-Kč na nákup
materiálu na zatrubnění příkopu v délce 60m.Položení trubek provede
žadatel na vlastní náklady.
ZO schvaluje příspěvek Hokejovému klubu Pomezí na svojí činnost ve
výši 10 000,-Kč.
ZO schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ Pomezí o 30 000,-Kč na nákup tří PC
do počítačové učebny a schvaluje změnu v rozpočtu ZŠ Pomezí z položky
pronájem tělocvičny a inventář do 3000,-Kč na nákup PC dle důvodové
zprávy.
ZO schvaluje ponechání přeplatku za el.energii v částce 2520,-Kč v
rozpočtu I.MŠ Pomezí.
ZO pověřuje starostku zajistit nabídky na výměnu povrchu v sále KD.
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva konaných
ve dnech 15. –16. 10. 2010

Kandidáti jednotlivých stran jsou seřazeni podle pořadí na kandidátních
listinách s uvedením počtu celkových platných hlasů .
Volební strana č.1 – „ Sdružení nezávislých kandidátů 2010 „
Věra Chemišincová 404, Milan Nespěšný 330, Jiří Dočekal 359, Leoš Šedý
286, Jiří Svoboda 319, Tomáš Lopour 323, Petr Němec 287, Marta
Zerzánková 320, Tomáš Nikl 257, Vladimír Šedý 305, Marie Duchečková 302,
Jana Večeřová 213, Martin Vetešník 285, Josef Šmíd 225, Jaroslava Kubíková
270

Volební strana č. 2 – SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
Zdeněk Stoklásek 193, Jana Venclová 213, Miroslav Veselý 72, Libor Škorpik
157, Ludmila Homolová 125, Markéta Hladká 114, Ivo Janeček 105, Michal
Zerzánek 159, Renata Jílková 73, Josef Flídr 140, Miloš Muzikář 79, Miluše
Kynclová 88, Magdalena Němcová 136, Pavel Macků 75, Gabriela Slezáková
103
Volební strana č. 3 – Komunistická strana Čech a Moravy
Roman Kuda 62, Zdeňka Makovská 33, Anna Smejkalová 21, Pavel Šimon 37
Rozpočet obce 2011 - příjmy
Daň z příjmů fyzických osob ZČ
Daň z příjmů fyzických. osob OSVČ
Daň z příjmů fyz. osob zvláštní sazba
DPPO
DPPO za obce
DPH
Daň z nemovitosti
Komunální odpad
Správní poplatky
Poplatky za vyp. šk. látek
Poplatek ze psů
Poplatek za veřejné prostory
NI př.dotace ze st.t.v
Pronájem pozemku
Pěstební činnost
KD
Byty-pronájem
Nebytové hospodářství
pohřebnictví
kadeřnictví
EKO-KOM
Příjmy z prodeje pozemku
Příjmy z pronájmu kurtů
celkem

1 780 000
70 000
150 000
1 910 000
300 000
3 760 000
900 000
530 000
2 000
5 000
22 000
3 000
514 800
81 000
1 500 000
10 000
60 000
90 000
10 000
12 000
80 000
0
60 000
11 849 800

Tradiční dětský karneval
Dětský karneval se uskuteční 26. února 2011 od 13:30 hod v sále kulturního
domu Pomezí. Pro děti je připraven bohatý program – promenáda masek,
tombola, hry, diskotéka a občerstvení. Rovněž pro rodiče bude připraveno
bohaté občerstvení.
Na setkání s Vámi se těší Kulturní komise OÚ a Klub žen Pomezí.
Večer 26. února proběhne v sále kulturního domu Pomezí Československá
diskotéka pod vedením DJ J.E.
Rozpočet obce 2011 - výdaje

pěstební činnost
oprava míst.komunikací
ČOV+PD kanalizace
I.MŠ
II.MŠ
ZŠ
ŠD
ŠJ
zpravodaj
knihovna
kronika
rozhlas,televize
kulturní dům
SPOZ
Provoz areál.+mzdy kurty
Dotace dobrovolným svazkům obcí
zájmová sdružení
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby
Inž.sítě-ZTV-deš.kanal.,komunikace
charita
Příspěvek TJ SOKOL
KO
svoz ost.odpadu
zeleň
požární ochrana
ZO
činnost místní správy
pojištění majetku obce
Obnova oken II.MŠ
Příspěvky církvím
Vratka fondu SFRB
celkem

700 000
50 000
6 000 000
272 000
248 000
925 000
5 000
301 000
10 000
15 000
8 000
5 000
100 000
35 000
80 000
25 000
10 000
20 000
310 000
10 000
1 100 000
1 300 000
10 000
70 000
600 000
7 000
70 000
150 000
1 200 000
1 200 000
60 000
100 000
15 000
0
15 011 000

Schodek hospodaření v částce 3 161 200,- Kč bude pokryt z výsledků
hospodaření předchozích let.

Milí sportovní přátelé,
rádi bychom Vás seznámili s činností fotbalového oddílu Sokola Pomezí v
uplynulé podzimní části sezóny 2010 -2011. Z denního tisku jistě znáte naše
výsledky a úspěchy, které jsme v tomto období dosáhli, přesto Vám je chci
před začátkem jarní sezóny připomenout a poděkovat všem, kteří se o to
zasloužili.
Družstvo žáků pod vedením dua Radek Svoboda - Tomáš Lopour se umístilo
v okresní soutěži 7+1 na velice pěkném druhém místě, za sdružením obcí
Borová, Oldřiš, Telecí, které naše mladé nadšence díky velice široké základně
přehráli.O to více si ceníme snahy a poctivosti hrstky statečných z Pomezí,
kteří i tomuto soupeři uštědřili jednu pořádně výchovnou lekci z fotbalového
umění a bojovnosti. Za námi zůstaly ostatní obce okresu, které se účastnily této
soutěže. Na závěr sezony si to mladíci, včetně jediné dívenky v kádru
/L.Kudová /, rozdali v přátelském utkání se svými rodiči a ve velice
dramatickém utkání je porazili o jedinou branku. Novým asistentem trenéra se
stal p.J.Mach, který nahradil pracovně vytíženého T. Lopoura.
Družstvo dorostu pod vedením trenéra p. M.Stýbla rozehrálo v okrese
takovou partii, která zaslouží obdiv. Naše rezerva pro mužstvo mužů
neprohrála jediné utkání a skóre 46:7, myslím, hovoří jasně.Již stávající dobrý
kolektiv ještě posílili nefalšovaní " Pomezáci" J. Nespěšný a P. Janda a
soupeřům zbyly jen oči pro pláč. Naše přáni je, aby forma vydržela i pro jarní
část a titul okresního mistra by neměl uniknout.
Mužstvo mužů, které hraje krajskou soutěž 1.B třídy již několik sezón,
provázely na domácím hřišti samé dobré výsledky. Neprohráli jediné utkání,
pouze s největším rivalem mužstvem z Poličky ztratili jediný bod. Oproti tomu
na hřištích soupeře máme co zlepšovat a pokud nám bude přát trochu štěstí a
přibude objektivita rozhodčích, máme se na jaře na co těšit.
Nelze
vyzdvihnout jedince, mužstvo hrálo jako dobře sehraný kolektiv, pod vedením
trenérské dvojice P. Sedliský, L.Mička - držíme palce do jarní sezóny. Tyto
výsledky jsou důkazem, že naše obec sportem žije , proto děkujeme za
vytrvalou podporu v oblasti sportu obecnímu zastupitelstvu, sponzorům ,
hráčům i všem dobrovolným pracovníkům našeho oddílu.
Závěrem chci popřát hodně zdraví, štěstí v novém roce
všem
občanům Pomezí a těším se na shledanou na jaře v novém sportovním areálu.
Sportem k dobré náladě a lepšímu zdraví - Zdeněk Stoklásek - Sokol Pomezí
.

Z činnosti výjezdové jednotky požární ochrany III Pomezí
V loňském roce 2010 JPO III. Pomezí zasahovala celkem u šestnácti
zásahů.Z toho třináct technických zásahů v naší obci (jednalo se o čerpání
sklepů,čištění mostků,propustí,odstraňování popadaných stromů atd.), jeden
technický zásah a dva požáry v Poličce. Mimo těchto událostí se jednotka
účastnila námětového cvičení , které proběhlo v naší obci za účasti jednotek
poličského okrsku. Cílem bylo odzkoušet veškerou požární techniku, hlavně
ověřit funkčnost požárních čerpadel PS-12. Zúčastnili jsme se také cvičení na
posádce v Květné, kde jsme byli seznámeni s tamním vojenským prostorem.
Cvičení probíhalo za spolupráce Armády České republiky, HZS Svitavy,
vybraných jednotek SDH a Vojenské policie. Velitelé naší jednotky se
účastnili dvoudenního cyklického školení ve Svojanově a strojníci
jednodenního školení v Poličce. Nositelé dýchací techniky pravidelně
v tříměsíčních intervalech prováděli kondiční cvičení s dýchací technikou.
Mimo zásahové činnosti jsme se zúčastnili také okrskové soutěže, kde jsme
obsadili 5.místo z jedenácti družstev. Zúčastnili jsme se také okresní Svitavské
ligy v požárním útoku, proběhlo deset kol a v celkovém umístění jsme z 54
družstev obsadili 11. místo. Hospodařili jsme s rozpočtem 150000 Kč, který
byl vyčleněn z obecního rozpočtu pro požární ochranu. Z tohoto rozpočtu jsme
pokryli veškeré výdaje pro provoz naší jednotky (nákup PHM, STK, lékařské
prohlídky, revize, školení členů JPO, náhradní díly a další potřebný materiál).
Obdrželi jsme státní dotaci v celkové výši 15000Kč. Částka byla použita na
revizi dýchací techniky a na koupi nových pneumatik na zásahový vůz Fiat
Ducato. Probíhaly také běžné opravy, které vznikly běžným provozem vozidel.
Veškeré opravy byly odborně odstraněny a ošetřeny, technika byla včas
připravena na zimní provoz. Zásahový automobil Tatra 815-CAS -32 byl
dovybaven rozbrušovací pilou a byly zakoupeny do tohoto vozu nové
akumulátory.
Na závěr děkuji všem členům naší JPO a členům SDH, kteří se podílejí na
údržbě výstroje, výzbroje a techniky naší jednotky za obětavý a profesionální
přístup při zásazích, neboť na úkor svého osobního volna a odloučení od
rodiny, obětavě poskytují pomoc občanům v případě nouze.
Do nového roku 2011 přeje SDH Pomezí všem občanům naší obce hodně
zdraví,štěstí a pohody.
Velitel jednotky Petr Janda

Výzva pro občany naši obce.
Jelikož začal odtávat sníh, bylo by dobré, aby každý občan v daných
lokalitách naší obce, které postihují povodně, si ve vlastním zájmu pročistil
kanály a uklidil pozemek od předmětů, jež by mohla odnést voda. Tímto
nejenže usnadníte práci hasičům, ale předejdete škodám na vašem majetku.
Hlavní je, se pořádně najíst!
Tomuto tvrzení se jen těžko věří, zvlášť když po vánočním hodování má
většina z nás několik kilogramů navíc. Tato myšlenka má v sobě hodně pravdy
a je třeba ji brát vážně. Protože to nejhorší, co pro sebe můžeme udělat, je
držet hladovku, kterou stejně brzy přerušíme, neboť hladem přestáváme vidět,
a za křupavý rohlíček bychom dali cokoliv.
Pokud jste se opravdu rozhodli něco pro sebe udělat, začněte pohybem, který
vám možná chybí. Nemusíte si hned kupovat nové tepláky, což by molo být
první překážkou k návštěvě tělocvičny. Začněte procházkou se psem, která
přechází v rychlou chůzi či pomalý běh. Uvidíte, že zbytek dne po sportovním
výkonu bude mnohem veselejší a ráno se pak bude lépe vstávat a chuť na
pořádnou snídani bude větší.
Ráno si dejte pořádně do nosu, to co sníte, vás bude provázet až do oběda.
Čím kvalitnější bude snídaně, tím snadněji se dočkáte poledne. Kvalitní
snídaní, myslím např. celozrnné výrobky, ovoce, jogurty, ovesné vločky,
trochu másla, med, ořechy, toto vše vám prokáže mnohem větší službu než
kobliha, po které budete mít za hodinu ještě větší hlad a chuť na další.
Po 2 – 3 hodinách je čas na malou svačinku, aby tělo vědělo, že na něj stále
myslíte, a zvyklo si na stálý příjem potravy, nebude si nic ukládat do zásob,
kdyby náhodou nastal opět hladomor.
K obědu si připravte polévku, k tomu bohatě zeleniny s olivovým olejem
( vaše cévy vám poděkují ), plátek masa a zbytek místa na talíři doplňte
přílohou.
Mezi obědem a večeří si opět dopřejte něco malého. Stačí několik oříšků,
kefír, mrkev atd. Pokud půjdete sportovat, nebojte se banánu před výkonem.
Večeři si připravte 2 – 3 hodiny před spánkem. Volte lehčí varianty jídel
jako je dušená zelenina, kuřecí, krůtí, rybí maso, tofu sýr, Šmakoun (čistý
vaječný bílek upravený jako plátek masa). Pokud jste noční ptáci a usínáte
později, klidně si dejte druhou večeři. Může to být třeba grapefruit nebo
kousek sýra, abyste ráno měli sílu dojít k ledničce.
Nezapomeňte své tělo zalévat dostatečným množstvím tekutin. Úplně
nejlepší je čistá voda s citronem, čaj, občas minerálka.

Přeji vám výdrž a aby i drobný výsledek vaše okolí ocenilo
pochvalou. Nic nepotěší víc, snad kromě toho, že se k vám přidá někdo
další.

Olga Kotvová výživový poradce,
cvičitelka powerjogy a pilates
tel. 732 803 803
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Kontakt na OÚ Pomezí: telefon starosta 461 729 804
telefon účetní 461 729179
mobil starostka 731 612 038
fax
461 729179
www.obecpomezi.cz ,
e-mail : obecpomezi@seznam.cz

Přehled akcí konaných v Pomezí v měsíci dubnu a květnu :
16. 4.
20. 4.
23. 4.
24. 4.
24. 4.
30. 4.
duben
1. 5.
15. 5.
15. 5.
15. 5.
květen
7. 5.
21.-22.5.
28. 5.
29. 5.

Velikonoční inspirace
K. komise, Klub žen
Projekt Všeho s mírou
ZŠ Pomezí
Kopaná – muži Pomezí - Verměřovice Sokol Pomezí
Pouť
Pomlázková zábava - Kyvadlo
Sokol Pomezí
Kopaná – muži Pomezí – V. Mýto
Sokol Pomezí
Čarodějnice
Sokol Pomezí
Kopaná dorost Pomezí - Kunčina
Sokol Pomezí
Turnaj žáků
Sokol Pomezí
Kopaná dorost Pomezí – Sebranice
Sokol Pomezí
Kopaná – muži Pomezí - Sebranice
Sokol Pomezí
Sportovní odpoledne s občerstvením
Sokol Pomezí
Zájezd pro důchodce
SPOZ Pomezí
Výstava drobného zvířectva
Chovatelé
Kopaná – muži Pomezí – Č. Třebová Sokol Pomezí
Kopaná dorost Pomezí –Staré Město Sokol Pomezí

Kanalizace – v průběhu měsíců dubna a května proběhne výběr
zhotovitele kanalizace. Předpokládaný začátek výstavby je v průběhu
prázdnin. V dalším čísle zpravodaje budou zveřejněny podrobné
informace ke kanalizaci.

KULTURNÍ KOMISE OÚ POMEZÍ A KLUB ŽEN POMEZÍ
VÁS ZVOU NA

VELIKONOČNÍ
INSPIRACI,
KTERÁ SE KONÁ V SÁLE OÚ POMEZÍ V SOBOTU
16. DUBNA 2009 OD 13:00 DO 16:30 HODIN.
MÁME PRO VÁS PŘIPRAVENÉ UKÁZKY TRADIČNÍCH
ŘEMESEL A VELIKONOČNÍ VÝZDOBY. SAMOZŘEJMOSTÍ
BUDE TRADIČNÍ POSEZENÍ SE SOUSEDY U NĚČEHO
DOBRÉHO.

Upozornění na vypalování trávy a zakládání ohňů v přírodě
Teplé počasí láká řadu obyvatel obce a chatařů k jarnímu úklidu. Při spalování
listí, větví či suché trávy může dojít vlivem větru k rozšíření ohně. Pálení
suché trávy a listí není zákonem vysloveně zakázáno. Měly by se při tom, ale
dodržovat základní pravidla. Pálení většího množství trávy nahlaste na
operační středisko HZS Pardubického kraje na číslo 950570112 nebo
prostřednictvím www.hzspa.cz vyplněním formuláře. Plošné vypalování
porostu je zakázáno celoročně ! na základě zákona č. 133/1985 Sb. pod
pokutou 25 tisíc Kč fyzické osobě a 500 tisíc Kč pro právnickou osobu.
Zvýšené nebezpečí požárů vzniká také v období se sníženými dešťovými
srážkami. V tomto období by se měla dodržovat pravidla, která zabrání vzniku
požáru. Jedná se o zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně
na lesních pozemcích a do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesního pozemku.
preventista SDH Pomezí Miloš Baláš

Svoz nebezpečných, objemných odpadů a elektrozařízení proběhne
v pondělí 18. 4. 2011
Prosíme občany, aby odpady na sběrná místa odkládaly odděleně, tzn. zvlášť
nebezpečné, objemné, pneumatiky (pouze osobní) a elektrozařízení.
Odpady musí být připraveny k odvozu den před svozem.
Odpady je možné odkládat na tradičních místech:







Parkoviště Limberský rybník
Mostek u bývalé hasičárny
Truhlárna u dolní prodejny
Bývalá pošta
Váha u OÚ
Prostranství Balášovi

Druhy odpadů vznikající v domácnostech a jejich likvidace :
Využitelné tyto odpady lze dále zpracovávat např. papír a papírové
lepenky,sklo,plasty,kovy.
Likvidace v kontejnerech na tříděný sběr odpadů ( sklo,plasty,papír ).
Kovy – sběr jedenkrát ročně v jarním období (SPOZ Pomezí).
Objemnéjsou to odpady, které se nevejdou do popelnice např. starý
nábytek, koberce, linolea,umyvadla, toalety, matrace, lyže a pod.
Tyto odpady lze odkládat celoročně bezplatně na překladišti
LIKO Svitavy a.s. ( u silnice na Bystré,tel.604695729), nebo
při mobilním svozu objemného odpadu v obci.
Provozní doba překladiště: Po,Út,Čt,Pá
7.00 – 13.30
St
7.00 – 17.00
So
8.00 – 12.00
Na překladišti je možné likvidovat stavební odpady ( stavební suť, asfaltové
lepenky,eternit, stará okna, dřevo stavební folie,…….).Velká množství
objemných odpadů vznikajících např. při vyklízení nemovitostí, jednorázové
úklidy bytových prostor je nutné uhradit.

Nebezpečné- tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vhazovat
do popelnic jsou to např. léky, zářivky, akumulátory, barvy, ředidla, obaly od
barev a ředidel, minerální oleje, monočlánky,chemikálie z domácností atd.
Likvidace nebezpečných odpadů v obci je prováděna dvakrát ročně
(
jaro, podzim ) mobilními svozy.
Upozornění - při mobilních svozech se neodváží stavební odpad jako např.
dehtové lepenky a eternit ,stará okna!!!!!
Ostatní- odpady, které vám zbudou po vytřídění a nemohou se dále využít
např. mastné papíry, znečištěné obaly od potravin, porcelán, obyčejné žárovky,
voskovaný papír, textil, boty apod. Likvidace těchto zbytkových odpadů
v popelnicích a kontejnerech.
Elektrozařízení - nedílnou součástí domácností jsou také elektrozařízení. V
roce 2005 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která ukládá
výrobcům a dovozcům elektrozařízení povinnost postarat se o svoje výrobky
po skončení jejich životnosti. Nefunkční elektrozařízení může obsahovat
nebezpečné látky, které ohrožují životní prostředí a lidské zdraví. Z tohoto
důvodu je nutné, aby se použitá elektrozařízení odkládala jen v místech k tomu
určených, nebo do míst zpětného odběru.
Příklady elektrozařízení : Velké domácí spotřebiče-ledničky, pračky, myčky
nádobí, elektr.spoáky…Malé domácí spotřebiče- vysavače, topinkovače,
žehličky… Zařízení inform.technologií- počítače ,telefon, tiskárny,...
Spotřebitelská zařízení – televizory, fotoaparáty, videa,... Osvětlovací zařízení
– světelné zdroje( zářivky, úsporné žárovky ) Elektrické nástroje – vrtačky,
pily... Hračky, vybavení pro volný čas.
Elektrozařízení je možné odložit bezplatně na sběrná místa při mobilních
svozech nebezpečných odpadů, nebo v místech zpětného odběru. Nejbližší
místo zpětného odběru je Sběrný dvůr Polička
( ulice
Hegerova,tel.733267613).
Provozní doba sběrného dvora:
Po,St,Pá
12.00 – 18.00 ( v zimním období do 16.30 )
Čt,So 8.00 - 12.00
Povoleno pod č.j.100/99, MK ČR E 12057, neprošlo gramatickou cenzurou tisku.
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Kontakt na OÚ Pomezí: telefon starosta 461 729 804
telefon účetní 461 729179
mobil starostka 731 612 038
fax
461 729179
www.obecpomezi.cz ,
e-mail : obecpomezi@seznam.cz

Kalendář kulturních akcí v Pomezí na druhou polovinu roku 2011

18. 6.
11. 6.
25. 6.
25. 6.
16. 7.
srpen
srpen
15. 10.
29. 10.
11. 11.
listopad
26. 11.
27.11.
5. 12.
prosinec

Dětský den
Žákovský turnaj v kopané
Tenisový turnaj dvojic
Malá kopaná dospělých THT cup
Hasičský výlet ve venkovním areálu
Turnaj Staré gardy
Zahájení mistr. soutěží v kopané
Posvícenecká zábava
Zabíjačka
Vítání svatého Martina
Zábava – Kyvadlo
Vánoční inspirace
Mikulášská beseda s důchodci
Peklo v hasičárně
Adventní koncert

MS Nova
Sokol Pomezí
Sokol Pomezí
Sokol Pomezí
SDH Pomezí
Sokol Pomezí
Sokol Pomezí
MS Nova
SDH Pomezí
ZŠ a MŠ
Sokol Pomezí
K.komise, Klub žen
SPOZ Pomezí
SDH Pomezí
OÚ Pomezí

Projekt regionální televize Venkov byl přepnut na novou doménu
www.televizevenkov.cz
Povoleno pod č.j. 100/99, MK ČR E 12057, neprošlo gramatickou cenzurou tisku.

Vážení spoluobčané,
Před námi je začátek prázdnin, dovolených, sluníčka a opalování.
Přeji Vám, abyste nabrali nové síly do druhé části roku a užili si všech radostí,
co letní měsíce nabízejí.
Kanalizace
11.července se uskuteční závěrečné jednání hodnotící komise, kde s deseti
firem bude vybrán dodavatel kanalizace ( vítězí společnost s nejmenší cenovou
nabídkou).

Po uplynutí 15 dnů bude s vítěznou společností podepsána smlouva na
provedení stavby a hlavně zahájení stavby / předpoklad je do konce prázdnin/.
Během srpna bude svoláno již avizované setkání s občany – upřesněno
pozvánkami
Optimalizace autobusové a železniční dopravy v Pardubickém kraji
Společnost OREDO zpracovává pro Pardubický kraj optimalizaci veřejné
dopravy, která spočívá zejména ve zlepšení dopravní obslužnosti a zároveň
nezvyšování vynakládaných prostředků.
V železniční dopravě byly jednotlivé železniční tratě rozděleny dle významu
na velké a malé.
Na tratích s velkým významem dojde k posílení a zrychlení, tratě malého
významu budou nahrazeny autobusovou dopravou.
V autobusové dopravě budou stanoveny páteřní autobusové linky, které budou
svážet cestující přilehlých oblastí, tím dojde k zajištění prostorové, časové a
tarifní provázanosti mezi autobusovou a železniční dopravou.
Co to znamená pro naši obec?
- Trať 261 Polička – Svitavy bude zachována, ale vlaky budou zastavovat
pouze ve Vendolí (jedna zastávka) – vlaky budou obcí jen projíždět.
-Občané z naší obce a Květné budou moci využít autobusovou dopravu, kterou
budou nahrazeny vlakové spoje. Ve špičkových časech pojedou autobusy přes
Pomezí,rozc. na Květnou, ostatní autobusy budou zastavovat na křižovatce
komunikace I/34 na rozcestí Pomezí-Polička ( traťPolička-Svitavy)
-Vlaky a autobusy budou jezdit na páteřních tratích v pravidelných intervalech,
např. autobus (vlak) bude odjíždět vždy desátou minutu každou hodinu.
Vlaková a autobusová doprava by měla být provázána a na sebe navazující.
Cestující bude moci celou cestu absolvovat na jeden jízdní doklad i v případě
přestupů– vlak i autobus bude mít stejnou cenu za jízdenku.
Nový jízdní řád pro autobusy a vlaky bude platit od 11.12.2011 a vlakový
jízdní řád bude uveřejněn na webových stránkách Pardubického kraje od druhé
poloviny měsíce června a vlakový jízdní řád najdete tamtéž od poloviny
července nebo na www.oredo.cz.
Chemišincová Věra starostka

Slavnostní zakončení školního roku v 1.Mateřské škole (dolní) Pomezí
Říká se, že na dětech se nejlíp pozná, jak ten čas letí. Uvědomili jsme si to i
my, když jsme se v pátek 10.června 2011 slavnostně loučili s dětmi, které
v naší mateřské škole trávily 3, některé i 4 roky. Letos do lavic základní školy
usedne 11 našich absolventů. Pro ně a jejich rodiče, ale taky pro všechny
ostatní naše žáčky a jejich rodiny jsme připravili putování po naučné stezce
kolem Poličky, zakončené s rybáři na přehradě. Celou akci jsme zahájili u
Tylova domu, odkud jsme oblečeni v kostýmech lesních či pohádkových
bytostí procházeli jednotlivá zastavení s naučnými tabulemi. U každé z nich na
nás čekala nějaká pohádková bytost s úkolem, soutěží nebo hrou, při nichž si
malí i velcí účastníci mohli vyzkoušet svoje schopnosti a dovednosti. Tak
např. u stromové víly na ně čekalo poznávání stromů v okolí, u vodníka a
rybáře lovení rybek, studánkové víle jsme nanosili vodu ze studánky,
s loupežníkem jsme vyčistili louku od odpadků, rytíři Stimberkovi jsme hledali
drahokam pro jeho nevěstu. Na Šibeničním vrchu jsme se seznámili se
statečnou hospodskou, s dřevorubcem jsme ničili lesní škůdce, u tůňky jsme
nakrmili ptačí mláďátka. Putování jsme zakončili na přehradě, kde se nás ujali
rybáři z Pomezí i Poličky a ukázali nám něco ze svého rybářského umění. Děti
tak měly možnost poznat rybářské náčiní, dozvěděly se, jak a na co se ryby
loví, ale i co všechno mají rybáři na starost. Na rybách jsme si všichni také
mohli pochutnat, připravil nám je na ohni tatínek jedné z našich školaček ve
spolupráci s dalšími ochotnými pomocníky a rybáři. Všem rybářům za jejich
pomoc a spolupráci patří naše velké poděkování, stejně jako předsedovi
rybářského svazu a starostovi města Poličky panu Martinů, který „rybářským
právem“ před zraky všech přítomných slavnostně pasoval naše předškoláky na
školáky. Všechny děti pak byly za asistence rytíře Stimberka odměněny za
statečnost při plnění úkolů během celého putování. Ohňostroj na hrázi
přehrady celý večer slavnostně zakončil.
Jsme rádi, že i touto cestou můžeme upřímně poděkovat všem, kteří přípravě
a průběhu celé akce ochotně věnovali svůj čas a nemalou energii, ale také
všem 82 dětem a rodinným příslušníkům, kteří ji s námi absolvovali. Touto
cestou děkujeme také za sponzorské finanční příspěvky, díky kterým jsme
rozloučení v takovém rozsahu pro naše děti a jejich rodiny mohli připravit.
Těší nás, že celá akce byla důstojným rozloučením s mateřskou školou i
s letošním školním rokem. Věříme, že na něj i na celou docházku do naší MŠ
budou naši budoucí školáčci – a nejen oni - rádi vzpomínat. Přejeme jim, aby
se jim škola stala místem, kam budou chodit rádi a kde se jim bude dařit ke
spokojenosti rodičů i paní učitelky.
Učitelky 1.MŠ Pomezí Jana Venclová, Věra Grossmannová, DiS. a
Eva Kavanová

Jaro 2011 mladých hasičů SDH Pomezí
V polovině měsíce března 2011 jsme se poprvé sešli, abychom se začali
připravovat na vrchol sezóny – jarní část hry Plamen 2010-2011. Poté jsme se
již scházeli pravidelně každou středu, dva kolektivy mladších žáků od 13 do
14.30 hod., starší žáci od 14.30 do 15.30 hod. Kromě nácviku na hru Plamen
jsme ještě stačili dvakrát provést sběr starého papíru a obohatit sborovou
pokladnu o nemalý obnos.
V sobotu 7. května 2011 jsme již tradičně jeli do Velkých Opatovic, kde
jsme bojovali o pohár Malé Hané. Počasí bylo sice po celý den krásné a
slunečné, ale naše výsledky byly střídavě oblačné. Zatímco mladší žáci
předvedli výborný výkon v obou soutěžních disciplínách a po zásluze jim
celkově patřilo nádherné druhé místo, starší žáci se nevyvarovali chyb a skočili
ve velmi silné konkurenci až třináctí.
Potom proběhly tři tréninky a my jsme jeli do Městečka Trnávka na jarní
část hry Plamen. Poprvé v historii našeho mládežnického hasičského sportu
jsme měli celkem tři kolektivy, nejvíc ze všech účastníků na okrese!
Hra PLAMEN 2010-2011, Městečko Trnávka 27.-28.5. 2011
Starší žáci sice po podzimní části byli první, ale byli jsme se vědomi toho,
že úspěchem bude umístění do šestého místa, neboť jarní část soutěže mají
naši sportovci slabší. Toto se v samotném závodě i potvrdilo a konečné šesté
místo bylo podle našeho očekávání, i když ztráta na nejlepší byla o hodně větší
oproti našim předpokladům. Nejvíce to zavinila nesoustředěnost a bohužel i
nekázeň a nedbalost našich borců. Snad si z této životní lekce vezmou všichni
v této kategorii v novém ročníku ponaučení. A přesto chválíme dva borce –
Jarmila Svobodu a Tomáše Nikla.
Mladší žáci – koblížci, tedy závodníci navštěvující mateřskou školu, první a
druhou třídu, jeli do Trnávky pouze sbírat zkušenosti z velkého závodu. Sice
skončili celkově poslední, ale v jednotlivých disciplínách byli poslední jen
jedinkrát. Protože však byli úplně nejmladší tým a nikdo z nich nikdy nikde
nezávodil, byli jsme s jejich přístupem velmi spokojeni a jejich rodiče, kteří je
přijeli do daleké Trnávky povzbudit, byli taktéž nadšeni jejich výkony. Při
poslední disciplíně jim vytvořili „typické domácí“ prostředí, prostě takové, na
jaké jsme my ostatní již z minulosti zvyklí a jaké dovedou vytvořit pro své
děti kdekoliv a kdykoliv pouze Pomezáci. Díky Vám!!!
Mladší žáci – A tým šel do závodu až z deváté pozice po nepovedené
podzimní části, ale už v Opatovicích naznačil, že bychom nemuseli být úplně
bez šancí. Jejich výkon byl ozdobou celé soutěže a naši protivníci, kteří měli
z podzimu na nás velký náskok, postupně ztráceli svoji pohodu i ten náskok.
Po excelentním a bezkonkurenčním požárním útoku jsme již sahali po stupních
vítězů a nakonec, díky výpadku Hartmanic v poslední disciplíně, jsme se

prodrali na překrásnou stříbrnou příčku. Jarní část hry Plamen byla prostě
jednoznačně v režii mladších žáků z Pomezí! A toto jsou naši hrdinní
gladiátoři – Milošek Hegr, Terezka Hladká, Natálka Jílková, Martin Jukl,
Milánek Makovský, Zdenda Pospíšil, Eliška Prudká, Dominika Vápeníková a
Tomáš Zerzánek.
Dorostenci po podzimní části vedli. V Městečku Trnávce se jim postavil
pouze tým Desné a ten byl, po excelentních výkonech všech pomezských
borců, odsouzen sbírat jen druhá místa ve všech disciplínách. Naši dorostenci,
tak suverénně vyhráli. Do bojů dorostenek jednotlivkyň zasáhla i Anetka
Svobodová, držící třetí příčku po podzimu. Toto místo se jí podařilo obhájit a
postoupila s kamarády dorostenci do krajského kola v Mladkově.
Blahopřejeme a přejeme jim úspěch v boji o republikové finále.
Více informací je na : www.sdhpomezi.estranky.cz/články/mladí-hasiči
Vedoucí mladých hasičů SDH Pomezí: Václav Štaud, Mgr. Jiří Svoboda
Prohlídky komínů a spalinových cest
Do soukromých domácností přijít hasičské kontroly nemohou. Kontrola přijde
jenom , když si ji sami objednáme. Tak se stalo, že požární prevence
soukromých domácností vázne, a aby nám dům nevyhořel, je požární
prevence nutná.Toto řeší vyhláška č. 91/2010. Je to nařízení vlády, kde se říká,
že kontrola komínu a spalinové cesty se provádí jednou za rok, osobou
odborně způsobilou, je to držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví, anebo revizní technik. Musí však vydat řádný doklad, který musí
obsahovat:
Specifikaci spalinové cesty. Zjištěné nedostatky odstraněné na místě
Zjištěné nedostatky. Termín odstranění nedostatků
Revize komínu a spalinových cest provádí revizní technik:
a) Před uvedením spalinové cesty do provozu
b) Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče
c) Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
d) Po komínovém požáru
e) Při vzniku trhlin ve spalinové cestě
Revizní technici jsou zapsáni na www.SKCR.cz
Jsou to:
Zdeněk Čapek Čistá
tel. 732561452
Houser Ladislav Svitavy tel. 608343438
Roman Milan Svitavy tel. 608518252
Jaroslav Vrabec Svitavy tel. 777341264
Milan Maivald Svitavy tel 606205458
preventiva SDH Pomezí Miloš Baláš

Z činnosti SPOZ Pomezí
Hlavním předmětem činnosti Sboru pro občanské záležitosti jsou aktivity
zaměřené na naše nejstarší spoluobčany a zároveň na nejmladší generaci.
Nebylo tomu jinak ani v roce 2010. Navštívili jsme s gratulací 45 občanů u
příležitosti jejich 80-tých a vyšších narozenin. Kdo se řadí mezi nejstarší?
V roce 2010 to byli mezi ženami paní Františka Jelínková (94 let) a paní Julie
Kostíková (88 let), z mužů pan Jaroslav Havlíček ( 90 let), pan Jan Mička a
pan Antonín Mlynář (oba 88 let). Zlatou svatbu – 50 let společného života
v loňském roce oslavili dva manželské páry - František a Edeltraud Machovi,
Bohuslav a Marie Klíčovi. I u této příležitosti se pravidelně s našimi
spoluobčany setkáváme s přáním dobrého zdraví a mnoha dalších příjemných
společných chvil. V měsíci květnu jsme pro naše seniory připravili zájezd na
Olomoucko. Navštívili jsme Muzeum olomouckých tvarůžků v Lošticích,
zámek v Náměšti na Hané, baziliku na Svatém Kopečku u Olomouce.
Příjemná byla i odpolední procházka arboretem a zahradním centrem Horizont
v Bystrovanech. Poslední listopadová neděle patřila Mikulášské besedě
v kulturním domě. O historii Poličska v období první republiky a 2. světové
války povyprávěl pan Mgr. Stanislav Konečný, své taneční vystoupení
představila skupina Šárky Hnátové z Poličky, k poslechu i tanci zahrál pan
Jaroslav Klinecký z Hlinska.
A co ti nejmladší? Během roku jsme přivítali do života v naší obci 9 nových
občánků, s budoucími prvňáčky jsme se setkali nejen při zápisu, ale i 1. září
v jejich první školní den. Drobnými upomínkovými dárky jsme se rozloučili
také s žáky 9. třídy při slavnostním předávání vysvědčení. Cenným
příspěvkem na činnost sboru byly i finanční prostředky získané ze sběru
starého železa, který jsme uskutečnili již tradičně v polovině dubna.
za Sbor pro občanské záležitosti v Pomezí Mgr. Marcela Svobodová
Z činnosti knihovny OÚ Pomezí za rok 2010
Stav knihovního fondu OÚ Pomezí je k 31.12.2010 3 433 knih, z toho tvoří
naučná literatura 578 knih a krásná 2 855 knih. Výměnný fond tvoří 1 136
knih. Celkový počet čtenářů byl ke konci roku 60, z toho čtenářů do 15 let
počet 26. Za celý rok bylo vypůjčeno 663 knih. Do knihovny je odebírán
časopis a volně je přístupný internet. Internetu využilo pouze 12 dětí. Do
knihovního fondu byly získány 3 knihy, z toho dvě od obecního úřadu a 1 od
občanky obce. Výměnný fond od Městské knihovny v Poličce probíhá 2x
ročně a to v měsíci květnu a v prosinci.
Marie Fajmonová

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 23.2.2011






ZO schvaluje hodnocení preventivně výchovné činnosti požární ochrany
za rok 2010 a schvaluje plán na rok 2011.
ZO bere na vědomí rozpočet obce za rok 2010.
ZO bere na vědomí výsledek inventarizace majetku obce k 31.12.2010.
ZO schvaluje pronájem p.č.148 a 147/1.
ZO schvaluje zrušení kupní smlouvy KS-V839/2010-609 na pozemek
p.č.761/5 za těchto podmínek:
-současný majitel si sám zajistí zájemce o pozemek
-v kupní smlouvě s novým majitelem bude zřízeno předkupní právo
obce
-po složení kauce 50 000,-Kč novým majitelem ve prospěch obce
bude vrácena kauce 50 000,- Kč původnímu majiteli











-náklady na zhotovení smluv a ostatní náklady spojené s pořízením
potřebných dokumentů uhradí původní majitel
-kupní smlouva s novým majitelem bude předložena k odsouhlasení
právnímu zástupci obce
ZO schvaluje dodatek smlouvy s CITELUM a.s.Cena na rok 2011 za
obnovu,provoz a správu systému veřejného osvětlení činí 296 265,94 Kč.
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č.EP -12-200 1299/VB/01 a
č.IP-12-2002858/VB/02 s ČEZ o zřízení věcného břemene na přípojky nn.
ZO odkládá projednání žádostí o pronájem obecního bytu.
ZO schvaluje složení komise na výběr zhotovitele stavby „Kanalizace
Pomezí“: Chemišincová Věra,Nespěšný Milan,Stoklásek Zdeněk,Zerzánek
Michal,Lopour Tomáš, náhradníci:Svoboda Jiří,Šedý Vladimír,Škorpík
Libor,Zerzánková Marta.
ZO schvaluje platy zastupitelů dle nařízení vlády ze dne 7.12.2010.
ZO schvaluje v souladu s § 6 odst.5 písm. a)zákona č.183/2006
SB.,stavebního zákona:
-pořízení územního plánu obce
-volí člena zastupitelstva ,který bude spolupracovat s pořizovatelem
ÚPO Věru Chemišincovou
-v přenesené působnosti,na základě § 6 odst.6 písm.b) zákona
č.183/2006 Sb.,stavebního zákona
o pořízení územního plánu Městský úřad v Poličce
-žádost o zajištění pořizovatelské činnosti pro územně plánovací
dokumentaci
ZO schvaluje úpravu podlahy v sále kulturního domu ke sportovním


















účelům.Cena za broušení a lakování podlahy činí 122 000,-Kč.ZO
pověřuje starostku k uzavření smlouvy o dílo.
ZO schvaluje částku 20 000,-Kč na vypracování a podání žádosti na
obnovu oken ZŠ.
ZO schvaluje výměnu oken a dveří v MŠ II za cenu 252 000,-Kč.
ZO schvaluje navýšení částky pojištění odpovědnosti za škodu při
pojistném plnění 10 mil.Kč o 21 815,-Kč na pojistném.
ZO schvaluje převod zůstatku SPOZ,SDH a údržby zeleně z roku 2010 na
rok 2011.
ZO schvaluje rozpočtové opatření na revize plynových kotlů a měření
emisí u obecních budov částce 15 000,-Kč.
ZO bere na vědomí nabídku na zpracování historie obce do 19.století.
ZO schvaluje dodatek č.1 ke zřizovacím listinám pro I.MŠ,II.MŠ,ŠJ a ZŠ
Pomezí.
ZO schvaluje nákup časomíry pro sportovní areál.
ZO schvaluje přijmutí jednoho zaměstnance do pracovního poměru na
dobu určitou od 1.3.2011.
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 6.4.2011
ZO projednalo výsledek jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku
malého rozsahu akce „Územní plán Pomezí“ a schvaluje na základě
posouzení a hodnocení nabídek výběr uchazeče REGIO,projektový
ateliér s.r.o., Hradec Králové..Zastupitelstvo obce Pomezí proto pověřuje
starostku obce k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a po
uplynutí lhůty pro podání námitek i k uzavření smlouvy o dílo s uchazečem
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.IE-12-2001776802/VB.
ZO schvaluje uhrazení rozdílu ve spotřebě el.energie za ZŠ Pomezí ve
výši 18 873,-Kč.
ZO schvaluje závěrečné účty příspěvkových organizací obce za rok 2010 a
zůstatky hospodaření ponechává v jejich rezervních fondech
ZO schvaluje vyhotovení publikace o historii obce za cenu 50 000,-Kč a
pověřuje starostku k uzavření smlouvy o dílo.
Usnesení ze schůze ZO konané dne 3.5.2011

ZO bere na vědomí notářský zápis sepsaný dne 18.dubna 2011 notářkou
Libuší Žateckou o průběhu losování uchazečů při omezení jejich počtu
o veřejnou zakázku pod názvem Kanalizace Pomezí, které se konalo
dne 13.4.2011 v zasedací místnosti v Kanovnické ulici 69/3, Praha 1
v 14.30 hodin.

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 25.5.2011:
ZO bere na vědomí:
 průběh výběrového řízení na dodavatele kanalizace,
 výměnu oken v II.MŠ v průběhu července,
 úpravy KD v souvislosti se zajištěním tělesné výchovy pro žáky ZŠ
 zprávu společnosti OREDO s.r.o. o postupu optimalizace autobusové a
železniční dopravy v Pardubickém kraji
ZO schvaluje:
 smlouvu o dílo č.1/2011 s firmou Citelum na rekonstrukci osvětlení v KD
v částce 72 000 Kč
 výměnu dveří v I.MŠ firmou Vetešník Martin v ceně cca 60 00,- Kč
 výměnu vstupních dveří v ZŠ horní firmou JMK Pomezí v ceně 41 000, výměnu zbývajících oken v ŠJ – konečné projednání odloženo na
červnové zasedání podle aktuální cenové nabídky, kterou obec nechá
zpracovat firmě JMK Pomezí
 plán práce RO a ZO na II. pololetí 2011
 plnění rozpočtu obce za 4 měsíce roku 2011
 závěrečný účet obce za r. 2010 dle Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za r.2010. Nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
 závěrečný účet Mikroregionu Poličsko, Kraje Smetany a Martinů,
Sdružení skupinového vodovodu
 prodej části p.p.č. 4793/10 v zaplocené zahradě
 prodej p.p.č. 4805 u čp. 57
 neschvaluje prodej p.p.č. 573/3 u čp. 57– navrhuje část parcely sousedící
s parcelou p.p.č. 4805 k pronájmu
 neschvaluje prodej p.p.č. 574 u čp. 57 - navrhuje část parcely k pronájmu
na základě dohody s majitelem přilehlé parcely
 smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. Děčín o přeložce vedení elektrické energie
č.Z -S24-12-8120023164 a částku za 218 750 Kč na realizaci této přeložky
 poskytnutí výjimky v počtu dětí pro 1. a 2. MŠ na dobu neurčitou
 spolufinancování opravy lesní cesty na Vysoký les společně s Lesy ČR
Choceň v celkové částce 84 000 včetně DPH, z toho ¾ uhradí Lesy ČR
Choceň, ¼ obec Pomezí
 poskytnutí dřeva na vazbu RD čp. 218 , který postihl dne 19.5.2011 požár
 poskytnutí nenávratné finanční pomoci v souvislosti s požárem domu čp.
218, a to v částce 40 000,- Kč
 poskytnutí bezúročné půjčky majitelce RD čp. 218 v částce 100 000,- Kč
se splatností do 5 let s možností jakékoliv mimořádné splátky

Tentokrát jsme se sešli na rozhovor do zpravodaje s panem Zdeňkem
Stokláskem, kterého mnozí známe hlavně díky jeho aktivitám ve sportu.
Pane Stoklásku, odkdy žijete v Pomezí? Já jsem se v Pomezí narodil, žil
jsem tu asi do svých 3 let, pak jsem se odstěhoval do Pardubic a teď už 9 let
bydlím opět v Pomezí.
V Pomezí máte otevřenou posilovnu, jak jste na nápad otevřít ji zde
přišel? V mládí jsem dost sportoval, hrál jsem za Pardubice kopanou a začal
jsem tam i s kulturistikou, kterou jsem dělal do vojny. Pak už jsem byl
zaměstnaný a nebyl čas. Teď, když máme v Pomezí krásný sportovní areál,
napadlo mě využít prostor v budově k vybudování posilovny.
Co všechno jste pro to musel udělat? Musel jsem si udělat rekvalifikační
kurz, obdržel jsem oprávnění, mám na to živnostenský list. Kvůli zařízení
posilovny jsem navštívil několik fitness veletrhů, různé posilovny v blízkém i
vzdáleném okolí, nechal si poradit jaké stroje budou vhodné a pak jsem vše
objednal u specializované firmy v Praze. Myslím, že takto dobře zařízená
posilovna není nikde v okolí. Když jsem začínal, zdálo se mi, že je to hodně
velký prostor, teď už se mi zdá malá. Mám v plánu dokoupit ještě další
posilovací stroj, tzv.“motýlek“ , na posilování prsních svalů.
Jak je posilovna zařízená? Máme ji rozdělenou na dvě zóny.
1.zóna -aerobní (zdravotní), tady máme běhací pásy, veslovací i lyžarské
trenažery a kola. Sem mohou přijít i lidé na rehabilitační cvičení, lidé
s vysokým tlakem a cholesterolem. Nikdo se nemusí stydět a bát přijít, rádi
poradíme a pomůžeme , k dispozici je i výživová poradkyně.
2.zóna – silová, to je prostor pro ty, kteří chtějí mít vypracované tělo. Hodně
sem chodí v rámci tréninku fotbalisté i hokejisté naší obce.
Jaký je zájem o cvičení? Denně naši posilovnu navštíví v průměru 20 lidí,
převážně z Pomezí. Chodí hodně studentů, ale máme tu i starší návštěvníky a
moc se jim u nás líbí. Znovu bych chtěl zopakovat, že se nemusí nikdo stydět
přijít. Naši posilovnu navštěvuje i mistryně republiky v atletice na kondiční
cvičení, a pár našich cvičenců se přihlásilo do celostátní soutěže „ 3- měsíční
výkonnost“, kterou organizuje časopis Muscle and fitness.
Mládež by měla chodit v doprovodu rodičů.
Máte v posilovně ještě jiné cvičení? Jednou týdně sem chodí cvičit ženy na
míčích, pod dozorem odbornice, studentky sportovní VŠ. Chodí k nám žáci
naší ZŠ v rámci tělocviku, dělali jsme jim např.testy fyzické kondice.
Další cvičení tu neplánujeme, spíše chci obměňovat stroje, aby toto cvičení
bylo neustále přitažlivé.Sám cvičíte? Snažím se cvičit 3 – 4x týdně hlavně
v aerobní části. Za poslední rok se mi podařilo shodit 7 kilo a výrazně se mi
snížil cholesterol a upravil krevní tlak.

Na závěr otázka, jak se Vám žije v Pomezí? Jsem šťastný, že tu žiji, moc se
mi tu líbí, blízko přírodě a lesům. Vybudování sportovního areálu v naší obci
byl výborný nápad.
Děkujeme za rozhovor. Marta Zerzánková, Mgr. Jiří Svoboda
Z kroniky obce Pomezí
Kronika naší obce je psána od roku 1962. Nyní se podíváme s čtyřicetiletým
odstupem na rok 1971, jak byl zaznamenán v kronice obce Pomezí kronikářem
Josefem Valáškem.
Rok 1971 byl v životě celého státu i naší obce ovlivněn oslavami 50. výročí
založení KSČ. Občané, společenské organizace, závody, školy, pionýři a
mládež byli přesvědčováni, aby 50. výročí založení KSČ uctili pro socialismus
a pro naši obec. Projevilo se to velkou účastí na národní směně 24. dubna.
Mládež uklidila veřejná prostranství, sebrala železný šrot, papír a textil.
Členové SSM pracovali na koupališti starší občané na opravě zastávek ČSAD
a na stavbě samoobsluhy.
Rozpočet obce činil v roce 1971 717 600,- Kč, na stavbu samoobsluhy byla
schválena půjčka 600 000,- Kč. MNV byl stavebníkem pro Jednotu.
Výstavba v obci : V rámci akce Z byla budována samoobsluha, prováděna
rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu, vyčištění požární nádrže u
truhlárny JZD, zpevňování vozovek a nátěry na obecním majetku.
Dodavatelsky byla prováděna oprava podlah, elektřiny a oplechování horní
ZŠ. Dále pak oprava krytiny dolní požární zbrojnice a horní MŠ, oprava
učitelského domku u horní školy a dokončení koupaliště. Plán ve výstavbě byl
překročen, bylo prostavěno 2 226 000 Kč a odpracováno 44 207 brigádnických
hodin. Sokol rozšířil fotbalové hřiště, Svazarm postavil novou střelnici a
mnoho rodinných domů v obci prošlo rekonstrukcí.
Z života základní školy. Na konci školního roku byl jeden žák hodnocen
trojkou a jeden dvojkou z chování, 10 žáku získalo vyznamenání a naopak 12
žáků neprospělo a z toho 5 opakovalo ročník. Do školy přišli noví učitelé :
Čechová,Bezdíčková, Musilová, Kaplan, Synek a Odehnalová. Od 1. září
začala pracovat školní družina pod vedením vychovatelky Zdeny Trojtlerové.
Děti byly po celý rok vedeny k manuální práci na brigádách a snad proto klesl
počet přestupků páchaných mládeží.
Ve dnech 26. a 27. listopadu se konaly volby do MNV. Občany před
volebními místnostmi vítaly děti zpěvem, kytičkami a drobnými výrobky.
Bylo zvoleno všech 25 poslanců. Rada měla 9 členů, předsedou MNV se stal
Karel Hlouš a tajemníkem Jaroslav Němec.
zpracoval Mgr. Jiří Svoboda

Sportovní činnost v naší obci.
Hezké léto, vážení sportovní přátelé,vítám Vás při čtení obecního zpravodaje,
ve kterém Vás chci informovat o sportovních aktivitách v naší obci.
Začnu nejrozšířenějším sportem, kterým je kopaná.
Mužstvo žáků hraje v tomto období okresní soutěž 7+1, ve které skončilo na
3. místě. O tento kolektiv se vzorně stará trio trenérů – p. Svoboda Radek,
Mach Jiří a Andrle Adam , jejichž záměrem je přinést do obce velký fotbal /
10+1 / pro malé hráče. Bohužel, děti ani jejich rodiče nejeví o tento sport příliš
velký zájem. Je lépší nechat naše děti hrát hry na PC, nebo pobyt v přírodě a
na čerstvém vzduchu ?
Kolektiv dorostu je na tom o poznání lépe, s neskutečným náskokem vyhrál
okresní soutěž ve své kategorii a postoupil do krajského přeboru, který řídí
Pardubický fotbalový svaz. Rád bych poděkoval všem účastníkům této soutěže
i trenérovi, kterým je p. Milan Stýblo – senior.
Mužstvo mužů již několik sezon hraje krajskou soutěž v 1.třídě skupiny B.
Letošní série, která je jedno kolo před koncem, se našim sportovcům povedla
a jsou na pěkném pátém místě. Za svými zády nechali i taková mužstva, jako
jsou Svitavy, Polička, Lanškroun, Vysoké Mýto i Česká Třebová. Tento
výkon nesnižuje ani fakt , že se jedná o B mužstva. Trenéry tohoto kolektivu
jsou p. Sedliský Petr a p. Mička Vladimír.
Poslední skupinou v tomto výčtu je i „ Stará garda, kterou má, pod svými
křídly“ p. Červený Jindřich. I v tomto mužstvu najdeme množství dříve
narozených pánů, kteří hájili čest naší obce v okresních soutěžích.
Další sportovní aktivitou v naší obci je lední hokej, který již tradičně patří
k nejlepším v městské lize, ale vzhledem k ročnímu období Vás o tomto sportu
budeme informovat v podzimním zpravodaji.
O fitness centru a posilovně ve sportovním areálu píšeme na jiném místě
tohoto zpravodaje.
O prospěšnosti tenisových kurtů lze mluvit jenom v superlativech, kde hojná
návštěvnost těchto sportovišť v obci hovoří jasně o kladech tohoto sportu
na lidské zdraví.
Z tohoto důvodu je jistě na místě poděkování obecnímu zastupitelstvu za
podporu sportu a vybudování pěkného a zdraví prospěšného zařízení.
Na závěr chci poděkovat všem sportovcům za jejich výkony, dobrovolným
pracovníkům za to, že činnosti okolo sportu věnují svůj volný čas i sponzorům
za podporu bez které si v dnešní době neumíme sportovní činnost ani
představit.
Hezké léto a příjemné chvilky při sportu i na Vaší dovolené Vám přeje
Zdeněk Stoklásek – Sokol Pomezí

Číslo 4

Ročník 13

Září 2011

Kontakt na OÚ Pomezí: telefon starosta 461 729 804
telefon účetní 461 729179
mobil starostka 731 612 038
fax
461 729179
www.obecpomezi.cz ,
e-mail : obecpomezi@seznam.cz

Vážení spoluobčané,
léto se již pomalu definitivně loučí, všechny krásné zážitky z dovolených
jsou již minulostí a nás čeká, doufejme, krásný podzim prozářený sluníčkem a
pestrobarevnou škálou barev, kterou nám může nabídnout v přírodě jedině
podzim.
Výstavba v obci
dokončena výměna oken v budově školní jídelny a II. MŠ
- vyměněny vchodové dveře u ZŠ horní
- v měsíci září budou vyměněny vchodové dveře u I. MŠ

Kanalizace obce
- dokončeno výběrové řízení na zhotovitele. Výběrovým řízení byla
vybrána firma VCES a.s. Praha, která v současné době zahajuje
přípravy na zahájení akce
- vše o výstavbě kanalizace se dozvíte na veřejném jednání – viz
pozvánka níže
- v září budou vybudovány stanoviště na kontejnery po obci – jedná se o
stanoviště, která nebudou korigovat s výstavbou kanalizace
Povoleno pod č.j. 100/99, MK ČR E 12057, neprošlo gramatickou cenzurou tisku.

Obec Pomezí zve občany na veřejné jednání

Výstavba kanalizace v obci
které se uskuteční 27. září 2011 v 17.00 hodin na sále
kulturního domu

Poplatky za komunální odpad
Poplatky za komunální odpad – II splátka musí být uhrazena do 30.9.2011
Upozornění
Pracovníci Povodí Moravy s.p. Bystřice nad Pernštejnem provedli kontrolu
toku Bílého potoka a zjistili vážné nedostatky ze stran majitelů nemovitostí
nacházejících se podél toku Bílého potoka a to zejména skladování a
kompostování posekané trávy přímo na březích koryta toku. Žádáme občany
nemovitostí, kterých se toto zjištění týká, aby neprodleně kompostovanou
trávu odklidili a to nejdéle do konce září.
V případě nerespektováni tohoto upozornění, bude zahájeno s majiteli
dotčených pozemků správní řízení.
Jízdní autobusové a železniční řády
Od 11.prosince 2011 vstupují v platnost nové jízdní řády, které jsou ke
stažení na internetových stránkách www.oredo.cz. A dojde k významným
změnám v meziměstské autobusové a vlakové dopravě. Smyslem optimalizace
veřejné dopravy, kterou provádí pro celý Pardubický kraj společnost Oredo
s.r.o. zajistit vzájemnou provázanost autobusových a vlakových spojů v celém
kraji.
Od 11.12. bude možné cestovat na jednu jízdenku po celém Pardubickém
kraji a to vlakem nebo autobusem.
Připomínky k návrhu autobusových jízdních řádů je možné zasílat na
emailovou adresu oredopk@oredo.cz, - za strany zastupitelstva obce jsou
připomínky projednávány a měly by se objevit v dalším návrhu řádů
uveřejněných na webových stránkách společnosti.
Vlakové spoje pro obec byly nahrazeny autobusovou dopravou a vlakové
zastávky pro naši obec a obec Květná byly zrušeny :
-železniční provoz na traťovém úseku Svitavy – Polička zůstane zachován,
nejsou však technologické podmínky pro zastavování na nácestných
zastávkách
- větší spolehlivost přestupu ve Svitavách /rychlíky 5 minutami ve Svitavách
ujížděly/
- úspory plynoucí z nezastavení vlaku /nechápu úspory, kdy pojede zároveň
autobus a vlak /
-využitím autobusové obsluhy bude snížena docházková vzdálenost obyvatel
obce Pomezí /prozatím výhoda/

Autobusová doprava vhodně a vícenásobně obslouží spádová centra (Svitavy,
Polička).
Jaká bude realita cestování po Pardubickém kraji ukáže čas …….

Kalendář kulturních akcí v Pomezí na závěr roku 2011
15. 10.
15. 10.
29. 10.
11. 11.
listopad
26. 11.
27.11.
5. 12.
prosinec

Oslava 50ti let výuky na 2.stupni ZŠ
Posvícenecká zábava
Zabíjačka
Vítání svatého Martina
Zábava – Kyvadlo
Vánoční inspirace
Mikulášská beseda s důchodci
Peklo v hasičárně
Adventní koncert

ZŠ Pomezí
MS Nova
SDH Pomezí
ZŠ a MŠ
Sokol Pomezí
K.komise, Klub žen
SPOZ Pomezí
SDH Pomezí
OÚ Pomezí

Upozornění!
Dle platných základních poštovních předpisů mimo jiné obecně platí:
1/
doručovatel není povinen doručovat zásilky do míst, kde je vystaven
nebezpečí. To se týká především volně pobíhajících psů, a to i v případě, že
jsou na pozemku majitele, kdy poštovní schránka není dosažitelná z veřejných
prostor
2/
doručovatel není povinen doručovat zásilky v případě, kdy není
umístěna poštovní schránka, u bytových domů musí být i řádně označena
Vezměte, prosím, toto upozornění jako žádost, které povede ke
zkvalitnění a zjednodušení naší práce a z Vaší strany k větší spokojenosti se
službami České pošty.
Jana Štaudová
Vedoucí pošty

Hodnocení hokejové sezóny 2010/2011 HC POMEZÍ
Dovolte mi krátce zhodnotit sezonu 2010/11 ledního hokeje v obci Pomezí.
Základní část jsme zvládli velmi dobře a do play-off jsme postupovali z
krásného 3. místa. Na svém kontě jsme měli 27 bodů za 9 výher a pouze 2
prohry se skorem 75:32. Ve čtvrtfinále jsme narazili na velmi silné mužstvo
THT. Zápasy byly vyrovnané a první dva duely musely rozhodnout o vítězi až
samostatné nájezdy. Stav byl tedy 1:1. Na řadu přišel 3. rozhodující zápas,
který jsme zvládli bravůrně a výhrou 6:3 jsme se posunuli mezi čtyři nejlepší
týmy MHL. V semifinále nás čekal Sádek a byly to velmi kvalitní zápasy. Po
dobrém výkonu jsme první zápas vyhráli 3:2 a ujali se vedení v sérii na dva
vítězné zápasy. Ve druhém utkání jsme hráli také velmi dobře, dokonce jsme
vedli po dvou třetinách o dva góly, ale třetí část nám vůbec nevyšla. Sádek
vyrovnal a o vítězi musely rozhodnout samostatné nájezdy, ve kterých byl
soupeř šikovnější a vyhrál. K rozhodujícímu zápasu jsme nastoupili odhodláni
poprat se o vítězství, ale mnoho neproměněných šancí nás sráželo do kolen a
nakonec jsme museli smeknout soupeři, který nás porazil 7:3. Touto porážkou
jsme byli odsouzeni hrát o třetí místo s mužstvem Jimramova. Ale hra našeho
mužstva byla špatná / zklamání z prohry se Sádkem/ a tak to byl slabý odvar
toho, co jsme předváděli celou sezonu. Zápas jsme prohráli a obsadili celkově
4. místo. Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům, fanouškům a hlavně
sponzorům, bez kterých bychom nemohli tuto soutěž hrát.
Sedliský Petr- vedoucí mužstva
Lyžařský kurz ZŠ Pomezí
Základní škola Pomezí letos opět po menší pauze uskutečnila v týdnu od 7.2.
do 11.2. 2011 lyžařský výcvik pro žáky VII .třídy .
Výcvik probíhal za krásného počasí na poličské sjezdovce. Letos se
představila jako pohádková bílá oáza, plná pohody a radostného výskotu
uprostřed smutné zimní krajiny beze stopy sněhu. Žáci zvládli základní
techniky sjezdového lyžování .Ti, kteří dosud vyzkoušeli pouze snowboard,
byli z lyží nadšeni. K úspěšnému průběhu výcviku nemalou měrou přispěl
vzorně upravený povrch sjezdovky a ochotný , vstřícný přístup členů
lyžařského oddílu Polička . Za všechny účastníky výcviku jim děkujeme a
těšíme se na další spolupráci. Pokud bude dostatečný zájem ze strany rodičů a
dětí, uspořádáme lyžařský kurz i v letošním školním roce.
Mgr. Iva Rošková
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Cestička do školy známě se vine,
hezčí je krásnější než všechny jiné….
Těmito slovy by se dal vyjádřit vstup do nového školního roku.
Některé děti navštíví poprvé školu a usednou do lavic, ve kterých budou
následujících několik let trávit většinu času. Touto cestou se z naší školky
vydalo 9 dětí – 6 chlapců a 3 dívky.
Ve školním roce 2010 – 2011 docházelo do II. Mateřské školy
Pomezí 28 dětí. Z toho bylo 12 dívek a 16 chlapců ve věku 2,5 roku –
7 let. Z Pomezí bylo 21 dětí, 6 dětí dojíždělo z blízké obce Stašov a
1 dítě dojíždělo ze Sádku. V MŠ pracovali tři zaměstnanci, dvě učitelky a
školnice .
Mateřská škola pracovala podle školního vzdělávacího programu „Žijeme
s přírodou“. A co to vlastně znamená….Děti získavají poznatky o rodině i o
vzájemných vztazích, hrát si s kamarády, vážit si hraček a věcí. Udělat radost
básničkou, písničkou či tanečkem při společných akcích, vítání občánků, zlaté
svatbě…
Den matek jsme při ohýnku s kytarou oslavili na hřišti. Počasí nám přálo a
maminkám i dětem se odpoledne líbilo. Příští rok se chystáme tento vydařený
svátek zopakovat.
Nezapomínáme ani na setkání s hasiči a jejich technikou. Vítáme jejich
vstřícnost a pomoc. A co se týče přírody, máme docela dobrý přehled. Víme,
kde jsou koníci, kravičky, ovečky a spousta jiných zvířátek, čím se živí, kdo se
o ně stará. Pravidelně je navštěvujeme. Na našich vycházkách, ale také při
návštěvách dopravního hřiště se seznamujeme s bezpečností silničního
provozu. V Poličce býváme během roku poměrně často, navštěvujeme např.
dětská představení v divadle,muzeum, květen, červen jezdíme na bazén…
Červen pro nás znamenal loučení s předškoláky, společný výlet do Prahy
s rodiči, ale také se nám podařilo dokončit domeček pro děti na naší zahradě.
Během prázdnin jsme se snažili vylepšit školku.Zateplili jsme stropy v šatně
a ředitelně, došlo i na výměnu oken a dveří v celé mateřské škole.
Rádi bychom touto cestou poděkovali obecnímu úřadu, hasičům,
rodičům a všem, kteří nám pomáhají a vycházejí vstříc.
Kolektiv II. MŠ Pomezí

Vážení spoluobčané!
Letošní slunečné zářijové dny mohly v mnohých z nás vyvolávat
vzpomínky na prázdninové zážitky a vrátit nás tak do letních dnů. Pojďme se
společně vrátit také k uplynulému školnímu roku v 1.Mateřské škole (dolní)
Pomezí, kterým jsme celoročním blokem "Člověk a příroda" uzavřeli tříletý
cyklus školního vzdělávacího programu „Hrajeme si, poznáváme, chráníme“.
Do něj jsme stejně jako v předcházejících letech zařazovali ekologické,
poznávací, estetické a jiné vhodné aktivity, které přinášejí dětem nové
poznatky a podněty pro jejich zdravý všestranný rozvoj.
Jsou to kromě již tradiční výuky angličtiny (vede Mgr. Miroslav Jíně),
výtvarného kroužku Šikulové (vede Věra Grossmannová, DiS.), plaveckého
výcviku a celoročního saunování v sauně v Poličce v rámci Ozdravného
programu, také např.:
- návštěvy divadelních představení: 3x jsme byli s dětmi na pohádce
v divadle ve Svitavách, 1x na představení pantomimy v Divadelním klubu
v Poličce, 3x přijeli herci za námi do MŠ, 1představení jsme viděli v divadle
Radost v Brně, 1 na hradě Kunětická Hora
- výstavy: v Centru B. Martinů v Poličce (Jak náš praděda a prabába ourodu z
pole sklízeli, Výstava betlémů, Šaty dělaj pračlověka, Od masopustu
k Velikonocům, Divadlo žije), v Muzeu v Litomyšli (Miller dětem),
Mněnínská brána v Brně (Hračky našich dědečků a babiček)
- akce s ekologickým zaměřením:sázení stromků s dětmi i rodiči, exkurze do
truhlářství Ptáček Pomezí, Den stromů, Den Země, jarní výlet za sněženkami
na Vysoký les, návštěva u koní v Borové, školní výlet do ekocentra Paleta
v Pardubicích s výchovným programem pro děti i dospělé, celoroční sběr
starého papíru.
- další akce: výlet do Mladějova s vyjížďkou vláčkem-úzkokolejkou za
skřítkem Permoníkem, exkurze do FIT centra v Pomezí s odborným výkladem
p. Stokláska, bruslení na Zimním stadionu v Poličce, beseda s včelařem p.
Šauerem z Jedlové s ukázkou včelstva ve skleněném úlu, 2x návštěva
dopravního hřiště v Poličce, návštěva 1.třídy ZŠ.
Součástí našeho výchovného působení je rovněž snaha posilovat u dětí dobrý
vztah k rodné obci i městu a začleňovat je nenásilně do veřejného dění.
K tomu využíváme např. veřejných vystoupení dětí (na besedě pro seniory
v kult.domě v Pomezí, na Mikulášské besídce v Penzionu v Poličce, na vítání
občánků, na besídkách na Vánoce a ke Dni matek v MŠ), prezentace dětských
prací (výstava výtvarných prací našich dětí v Knihovně v Poličce, na Vánoční
a Velikonoční inspiraci v kult.domě v Pomezí), spolupráce s SDH Pomezí
(návštěva hasičské zbrojnice s ukázkou hasicí techniky, výzbroje i práce
hasičů, praktický nácvik evakuace dětí v případě požárního poplachu v MŠ,

výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí pořádaná Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska, kde Markétka Divoká a František Jána obsadili 1. a 2.
místo), poznávacích výletů (např. naučnou stezkou kolem Poličky k přehradě
v rámci rozloučení s budoucími školáky, o němž jste se mohli dočíst
v minulém zpravodaji), apod.
Nemalý podíl na práci naší mateřské školy má také spolupráce se SRPŠ
a rodiči, za jejichž pomoc – finanční, materiální i brigádnickou – jim patří náš
veliký dík. Pro ně, ale i pro ostatní veřejnost jsme v minulém školním roce
uspořádali např. již tradiční prodej českého ovoce a moštů, 5x v naší MŠ
proběhla výtvarná dílna pletení z pediku, 2x dílna papírové šperkování. Na
podzim 2010 se ve spolupráci s obecním úřadem uskutečnil zájezd na
Burčákové slavnosti v Hustopečích a na Starou Poštu v Rousínově, místo
připomínající bitvu u Slavkova.
V letošním školním roce 2011/2012 k nám bude docházet 28 dětí ve
věku 2,5 až 6 let. Věříme, že se nám i letos bude spolu s rodiči, obecním
úřadem a všemi dalšími organizacemi dařit vytvářet dětem příjemné prostředí
plné nových, přínosných, všestranně obohacujících zážitků, kde se budou cítit
dobře děti i jejich rodiče.
Zaměstnanci 1.Mateřské školy Pomezí
Z jednání zastupitelstva ze dne 24.8.2011
ZO schvaluje plnění rozpočtu obce k 31.7.2011.
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru.
ZO bere na vědomí zprávu ZŠ a MŠ o připravenosti zařízení na zahájení
školního roku 2011/12.
ZO schvaluje prodej pozemku p.č.7/6 a 7/19.
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-12-2007147/VB/1 a
č.IV-12-2002681/VB/4 na přípojky nn k RD.
ZO schvaluje uzavření smlouvy budoucí na akci „Přeložka vodovodního řádu“
mezi obcí Pomezí a SMSV Poličsko.
ZO neschvaluje podporu inzerce vpublikaci „První pomoc není žádná věda“.
ZO projednalo připomínky k novému autobusovému řádu.
ZO pověřuje RO ke schvalování smluv o zřízení věcných břemen na pozemky.
ZO schvaluje umístění dopravních zrcadel z výjezdů místních komunikací u
domu č.p.270 a prodejny Jednoty - dolní.
ZO schvaluje částku 50 000,-Kč na zakoupení tělocvičného nářadí.
ZO schvaluje pronájem pozemků .
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.9 dle přílohy

Z jednání zastupitelstva ze dne 11.7.2011
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vědomí zprávu o posouzení hodnocení
nabídek zpracovanou hodnotící komisí k nadlimitní veřejné zakázce zadané v
užším řízení dle zák.č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění,
„Kanalizace Pomezí“,vyhlášené v informačním systému veřejné správy pod
značkou 60056906.
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje vyloučení níže uvedených firem dle
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek:
1.MAO a.s.Huťská 1557,272 01 Kladno,IČO:16978307
2.IMOS Brno,Olomoucká 174,Brno-město,IČO:25322257
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje pořadí nabídek dle doporučení hodnotící
komise.
Cena je uvedena bez rezervy a DPH.
1.VCES a.s.,Na Harfě 337/3,190 05 Praha 9
146 970 398,- Kč
2.SMP CZ,a.s. Evropská 1692/37,160 41 Praha 6,
148 364 031,66Kč
3.GEOSAN GROUP a.s.,U Nemocnice 430,280 02 Kolín III,152 304 692,- Kč
4.HOCHTIEF CZ a.s. Plzeňská 16/3217,150 00 Praha 5,
156 011 914,- Kč
5.ZEPRIS s.r.o.,Mezi Vodami 639/27,143 20 Praha 4,
160 107 559,62Kč
6.D.I.S. Spol.s.r.o.,Křižíkova 2960/72,612 00 Brno,
171 402 395,- Kč
7.VOKD,a.s., Nákladní 1/3179,702 80 Ostrava-Mor.Ost ,
178 338 797,- Kč
Zastupitelstvo obce Pomezí po projednání schvaluje přidělění veřejné zakázky
„Kanalizace Pomezí“ společnosti VCES a.s.,Na Harfě 337/3,190 05 Praha
9,IČO:26746573.
Zastupitelstvo obce Pomezí pověřuje starostku Věru Chemišincovou k podpisu
smlouvy se společností VCES a.s.,Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9,IČO:
26746573,po uplynutí lhůty k podání námitek.
ZO schvaluje jako zhotovitele kontejnerových ploch firmu TES Polička za
cenu 141 376,-Kč bez DPH a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o
dílo.
ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Pomezí a ČEZ Distribuce ,a.s. č.IV-12-2009086/VB/01.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.IV-12-2004897/VB01
mezi Obcí Pomezí a
ČEZ Distribuce,a.s. na přípojku nn na p.p.3944/1.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Pomezí a ČEZ
ICT Service,a.s. na uložení optického kabelu na p.p 4125, 4226, 1199, 1229/2,
1262, 4136, 4226/1.
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Kontakt na OÚ Pomezí: telefon starosta 461 729 804
telefon účetní 461 729179
mobil starostka 731 612 038
fax
461 729179
www.obecpomezi.cz ,
e-mail : obecpomezi@seznam.cz

Vážení spoluobčané,
Vánoční pohoda, vůně cukroví, Ježíšek a dětský úsměv, trošku vánočního
stresu – to vše nás čeká.
Dovolte mi popřát Vám jménem svým i celého zastupitelstva, aby letošní
vánoční svátky byly u Vás naplněny radostí, štěstím, štědrostí a láskou v kruhu
Vašich nejbližších. Přeji Vám vnitřní sílu, stálý smysl pro radost z malých i
velkých věcí v životě. Hodně zdraví, životní jiskry, lásky a potěšení
z nejbližších lidí blízkých Vašemu srdci a pracovních úspěchů v nadcházejícím
roce 2012.
Autobusové jízdní řády
Pro potřeby občanů Pardubického kraje byly zřízeny dvě informační linky,
na kterých budou zástupci Oreda připraveni odpovídat na Vaše dotazy a
připomínky. Linky budou v provozu každý pracovní den od 8 do 18 hodin.
Informační linky: 466 030 708, 466 026 866
Informace o tarifu Oredo:
- Jízdenky je možné zakoupit v pokladnách železničních stanic nebo u
řidičů autobusů , průvodčích. Oznámíte cílovou stanici a na vydanou
jízdenku můžete v době její platnosti používat autobusové a vlakové
spoje s libovolným počtem přestupů.
Jízdenka jednoduchá – pouze na jízdu jedním směrem. Platnost je omezena na
1 hodinu od doby výdeje ( zahájení přepravy) a má platnost 5 hodin ( jízda
musí být ukončena nejpozdějším spojem, který dojede do cílové stanice před
koncem platnosti jízdenky).
Jízdenka časová zónová – může být 7 nebo 30 ti denní a opravňuje v době
platnosti k libovolnému počtu jízd tam i zpět mezi zónami, pro které byla
zakoupena – vyjma žákovských jízdenek je přenosná na další osoby.
Jízdenka časová jednodenní síťová – cena 110,-Kč a 200 Kč pro skupinu dvou
osob dospělých a max 3 dětí do 15 let, platí jeden kalendářní den na všech
spojích IDS IREDO
Zvláštní jízdné pro děti – dětem od 6 – 15 let , sleva 50%. Děti do 6 let jen s
osobou starší 10 let, cestující má právo přepravovat bezplatně nejvýše 2 osoby
do 6 let

Zvláštní jízdné pro žáky – pro žáky do 15 let sleva 62,5%, pro žáky ve věku 15
– 26 let sleva 25%. Poskytuje se od 1.9 -30.6. Zvláštní jízdné se uzná podle
údajů na žákovském průkazu.
Poplatky v roce 2012
- Poplatky za komunální odpad na rok 2012 můžete uhradit od ledna
2012 na OÚ nebo zaslat na účet č. 1283401369/0800, variabilní
symbol uveďte čp. domu
- Poplatek na osobu činí 500,- Kč ( skutečné náklady na osobu činí 588
Kč, 88 Kč hradí obec z financí za tříděný odpad)
- Splatnost poplatku je do 30.4.2012
- Pokud platba přesáhne 1000 Kč, může být rozdělena do dvou
pololetních splátek ( do 30.4. a do 30.9.)
- Poplatek za psa nezměněn – 100 Kč, za každého dalšího 150 Kč
Kanalizace
- Výstavba kanalizace probíhá dle harmonogramu, v lednu bude
pokračovat dle počasí
- Projektová dokumentace na jednotlivé přípojky by Vám měla být
odevzdána v jarních měsících – budete informováni rozhlasem a
letáčky
Nálezy
V měsíci listopadu byly u Limberského rybníka nalezeny klíče, zřejmě od
automobilu.
V prosinci u OÚ byly nalezeny světlé kožené rukavice.
Majitelé si ztracené předměty mohou vyzvednout na OÚ .

Kalendář kulturních akcí v obci Pomezí na počátek roku 2012
21. 1.
18. 2.

Ples SDH Pomezí
Myslivecký ples

SDH Pomezí
MS Balda

Rozpočet obce 2012 - příjmy
DPFO ZČ
DPFO OSVČ
DPFO zvláštní sazba
DPPO
DPPO za obce
DPH
Daň z nemovitosti
Komunální odpad
Správní poplatky
Poplatky za vypouštění šk. látek
Poplatek ze psů
Poplatek za veřejné prostory
Neinvestiční př. dotace ze st. t. v
Pronájem pozemku
Pěstební činnost
Kulturní dům
Byty-pronájem
Nebytové hospodářství
pohřebnictví
kadeřnictví
EKO-KOM
Příjmy z prodeje pozemku
Příjmy z pronájmu kurtů
celkem

1 780 000
70 000
150 000
1 910 000
300 000
3 760 000
900 000
530 000
1 000
5 000
22 000
3 000
515 900
81 000
2 000 000
10 000
60 000
90 000
10 000
12 000
150 000
0
60 000
12 419 900

DFPO – daň z příjmů fyzických osob
DPFO OSVČ – daň z příjmů fyz. osob samostatně výdělečně činných
DPPO – daň z příjmů právnických osob
Schodek hospodaření v částce 16 554 100 Kč bude pokryt z výsledků
hospodaření předchozích let.

Rozpočet obce 2012 - výdaje
pěstební činnost
oprava míst.komunikací
ČOV+PD kanalizace
I.MŠ
II.MŠ
ZŠ
ŠD
ŠJ
zpravodaj
knihovna
kronika
rozhlas,televize
kulturní dům
SPOZ
Provoz areál.+mzdy kurty
Dotace dobrovolným svazkům obcí
Dotace neziskovým organizacím
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby
Rekonstrukce veřej. osvětlení a rozhlasu
Inž.sítě- ZTV-deš. kanal., komunikace
charita
Příspěvek TJ SOKOL + hokejisté
KO
svoz ostatního .odpadu
zeleň
požární ochrana
ZO
činnost místní správy
pojištění majetku obce
Oprava chodníků u II.MŠ a ŠJ
Příspěvky církvím
Obnova oken ZŠ dolní
Zhotovení ÚPO
Projekt Víš,kde žiješ

800 000
50 000
18 000 000
272 000
261 000
957 000
5 000
301 000
10 000
18 000
8 000
5 000
100 000
35 000
80 000
27 000
10 000
20 000
350 000
10 000
1 100 000
150 000
2 000 000
10 000
80 000
700 000
7 000
70 000
150 000
1 200 000
1 200 000
83 000
100 000
15 000
350 000
300 000
140 000

celkem

28 974 000

Rozhovor
Na Mikuláše jsme se sešli s panem Bohumírem Erbesem, který dlouhé roky
učil v pomezské škole. Krásný je jeho výrok „Pomezí byl můj šťastný osud“.
Můžete nám říci něco o sobě?
Narodil jsem se a celý život žiju v Poličce. Jsem ženatý, mám dceru a syna, 4
vnoučata a 2 pravnoučata. Moje děti jsou také pedagogové, máme rádi hudbu
a kulturu. Po maturitě na poličském gymnáziu jsem nastoupil na VŠ, fakultu
energetiky, kde jsem byl 1 rok, pak jsem šel na vojnu a po vojně jsem dálkově
vystudoval pedagogiku - obor matematika, fyzika a práce v dílnách. Celý
život jsem pracoval ve školství. Do školy v Pomezí jsem nastoupil v roce
1960, to bylo moje první místo, v té době tu byl ředitelem pan Oplištil. Pak
jsem tu pracoval ještě dvakrát, naposled od roku 1990 do roku 2011.
Máte nějaké koníčky?
Mým největším koníčkem je pořádání táborů pro děti. Naše tábory jsou
zaměřené na přírodu, sport a hudbu.Každý rok máme na táboře okolo 100 dětí.
Od mládí jsem s dětmi pracoval, v roce 1969 jsme vybudovali tábořiště na
Křižánkách, které jsme po roce 1990 byli nuceni opustit, z důvodu restitucí a
ochranářů přírody. Po té se nám podařilo koupit hájenku v Pusté Rybné, kterou
stále opravujeme a vylepšujeme, vybudovali jsme tu např. kořenovou čistírnu
odpadních vod.
Naše rodinné dovolené byly většinou na táboře.
Tradičně se Vás zeptáme na obec Pomezí, jak se Vám tu líbí.
Dlouhé roky jsem tu pracoval, s obcí jsme hodně spolupracovali, mám tu i dost
přátel. Pomezí se za ty roky hodně změnilo, hodně se tu vybudovalo, velký
pokrok je vidět ve školách.
Nyní jste v důchodu, jak trávíte čas?
Čas mi rychle ubíhá, ráno nevstávám tak brzo jako do práce, přečtu si noviny,
pak běžné domácí práce. Protože se denně scházíme celá rodina na oběd,
pomáhám manželce s přípravou oběda. Mám rád manuální činnosti,
zahrádkařím a práce kolem domu je pořád.
Na závěr se zeptáme, jak trávíte Vánoce?
Naše Vánoce jsou tradiční – stromeček, kapr, dárky. Na Štědrý den se celá
rodina sejdeme na oběd, večer trávíme sami.
Máte nějaké vánoční přání?
Vzhledem k mému věku je to hlavně zdraví.
Děkujeme Vám za rozhovor.
Mgr. Svoboda Jiří, Zerzánková Marta

Něco málo o Vánocích
Kde se Vánoce vzaly?
Křesťané zavedli svátek – Adventus Domini neboli Příchod Páně. Poprvé ho
slavili v roce 354.
Betlémy
Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 Svatý František z Assisi
v italské Umbrii. Se svými přáteli přivedli do jeskyně, kterou přeměnili na
kapli, živého osla i vola a zinscenovali betlém, v němž pak kněz sloužil první
vánoční půlnoční mši.
Vánoční jmelí
Jmelí patří vedle stromečku také k Vánocům. Této věčně zelené rostliny si
povšimli již naši předkové. Připadala jim tajemná – vždyť roste vysoko
v korunách stromů a její plody, bílé bobule, se podobají perlám a dozrávají
právě v prosinci. A protože bylo tajemné, mělo i kouzelné účinky. Věřilo se
tedy, že chrání před ohněm a zavěšovalo se do domů, aby bránilo v přístupu
čarodějnicím a zlým duchům.
Moderní věda potvrdila léčivé účinky jmelí. Obsahuje látky snižující
krevní tlak a podporující rozšiřování cév, a proto se z něj získávají tyto
látky k výrobě léčiv proti arterioskleróze.
Podle legendy bylo jmelí kdysi stromem, z jehož dřeva byl zhotoven kříž, na
kterém zemřel Kristus. Strom prý hanbou seschl, aby se přeměnil v rostlinu,
která zahrnuje dobrem všechny, kdož pod ní projdou. Jmelí prý nosí štěstí
tomu, kdo je jím obdarován, a nikoliv tomu, kdo si jej koupí sám.
Stromek
Podle jednoho z legendárních vyprávění vděčí vánoční stromeček za svůj
vznik opatu Kolumbánovi z Luxeuilu a Bobba. Kolumbán žil v 6.století,
narodil se v Irsku, ale misionářská činnost ho zavedla do Bretaně a
Burgundska. Obyvatelé Burgundska byly pohané, a proto Komumbán, aby jim
přiblížil svátek narození Krista, ozdobil zapálenými pochodněmi do tvaru kříže
v ten slavný den starobylý jehličňan, který domorodci uctívali o zimním
slunovratu jako svoji modlu. Zář ohně přilákala zástupy lidí a Kolumbán k nim
pronesl kázání o narození malého Ježíška v dalekém městě Betlémě, o chlévu
s oslíkem a volem, o chudém Josefovi a vyvolené Marii.
Advent
Je dobou očekávání – původně očekávání příchodu Spasitele na svět,
z latinského „advent“, které znamená „příchod“.

Adventní věnec
Živé adventní věnce symbolizovaly věčný život, který věřícím přislíbil Ježíš
Kristus. Kruhový tvar věnce vyjadřoval jednotu společenství lidí a Boha,
plamen svíček připomínal Krista jako světlo ozařující plamenem lásky
každého člověka. Poněvadž adventní čas začíná čtvrtou nedělí před Vánocemi,
ustálil se počet svící na adventním věnci na čtyřech.

Z činnosti výjezdové jednotky požární ochrany
Činnost jednotky v tomto roce byla vcelku pestrá. Zasahovali jsme
celkem u sedmi požárů a třinácti technických zásahů. Tři požáry byly
v naší obci. 24.1. požár komínu rodinného domu 19.5. požár rodinného
domu 17.7. požár staré slámy. Čtyři požáry byly mimo katastr naší
obce 5.4. požár rodinného domu v Rohozné 4.9. požár strniště
v Kamenci a 6.11. požár lesa v Rohozné. U technických zásahů se
jednalo převážně o odstranění nebezpečných stromů, dále čištění vpustí
kanálů a umývání vozovky . Mimo katastr obce jsme zasahovali u
technického zásahu 10.7. u obce Hamry, kde po silné bouřce bylo
zapotřebí odstranit popadané stromy z pozemní komunikace. Jednotka
se zúčastnila jednoho námětového cvičení a dvou taktických cvičení.
Všechna cvičení proběhla pod velením HZS Polička . Jednotka
hospodařila s rozpočtem 193 000Kč. Z tohoto rozpočtu byly pokryty
veškeré výdaje na provoz výjezdové jednotky. U dopravního
automobilu Fiat Ducato byla provedena generálka motoru v ceně
22 000 Kč a k zásahovému vozu Tatra- 815-CAS-32 byl zakoupen
naviják v hodnotě 23 000 Kč. Oba dopravní prostředky zdárně prošly
technickými kontrolami a jsou připraveny na zimní provoz.Obdrželi
jsme státní dotaci ve výši 18 000Kč na opravy zásahových vozidel a na
školení členů výjezdové jednotky . Základnu výjezdové jednotky tvoří
23 členů. Z toho je patnáct nositelů dýchací techniky . Jednotka
odpracovala mnoho hodin na údržbě výstroje,výzbroje a na opravách
dopravních zásahových automobilů. Děkuji všem členům výjezdové
jednotky za jejich obětavý přístup při této dobrovolné činnosti a za
vykonanou práci při pomoci druhým na úkor svého volného času. Na
závěr JPO-III Pomezí a SDH Pomezí přeje všem občanům naší obce
krásné prožití svátku vánočních a do nového roku hodně štěstí , zdraví a
vzájemného porozumění.
Velitel jednotky Janda Petr

FOTBALOVÉ“ DÍK“
Byl začátek fotbalové sezóny 2011/12 a my, trenéři žáků SOKOLA
POMEZÍ, jsme si mysleli, že je s fotbalem u nás konec. Byl nedostatek
hráčů, hledali jsme ve školách, na hřištích, ptali jsme se a lákali ke hře,
kde se dalo. Po prvním prohraném zápase jsme si řekli, že se musí
něco stát, že ten „dětskej fotbal“ tady přece nemůže skončit, SOKOL
Pomezí ve fotbalu vždy vynikal, vychoval mnoho kvalitních hráčů.Proto
jsme se obrátili na vedení SOKOLA, na podnikatele, na obec, abychom
naše neúspěchy trochu zvrátili. A snad se stal zázrak!
K 1.10.2011 žáci figurují na 1. místě své soutěže. Základ pevného
týmu tvoří děti z Pomezí, které tam hrají a drží partu již delší dobu. Za
zmínku stojí děti Kudovy, z nichž slečna Lída je jedinou dívčí ozdobou
našeho hřiště, i s Romanem chodí oba poctivě na tréninky, jim obzvlášť
patří chvála. Kluci Marešovi a Neumeisterovi, T. Grossmann, F. Stýblo
jsou další nezbytnou součástí týmu. Mezi poličské posily patří kapitán
týmu A. Andrle, P. Šejnoha. Oslovili jsme i Dětský domov v Poličce,
který dodal hned 3 hráče, za které jsme vděčni, je třeba dát šanci všem,
kteří o to stojí.Obrovskou posilou jsou tři hráči z Jimramova, bratři
Bartoňovi a S.Bureš , ti také odvádějí během zápasů skvělou práci. A
nesmíme zapomenout na gólmany: J. Šibravu a A.Macha, bez nich by se
fotbal nedal hrát.
Velký dík patří několika podnikatelům, kterým nebyl osud mladých
fotbalistů lhostejný.V první řadě bychom chtěli poděkovat p.
Malinskému a jeho firmě JMK, která se stala naším hlavním sponzorem
a díky jeho pomoci máme nové krásné dresy. Další dík za finanční
pomoc patří pi. Tomanové a p. Totuškovi a firmám BARTOSH a
PRIMA. Nesmíme zapomenout na
výbornou spolupráci s p.
Stokláskem, sekretářem Sokola Pomezí, který zajišťuje spolehlivě vše
potřebné pro chod týmu.
Co se týká trenérské činnosti, kromě nás, hlavních trenérů, chodí
obětavě a hlavně moc rádi pomáhat „kluci z našeho dorostu“: M.
Švanda, T. Sauer a v neposlední řadě člen „staré gardy“ J. Mach.
Děkujeme rodičům dětí, kteří pochopili, že fotbal je pro nás a pro
naše děti na 1.MÍSTĚ!!!
Mockrát děkujeme všem.

Trenéři: Jarmil Andrle
Radek Svoboda

Přidělení poslaneckých obvodů v obci Pomezí
Po volbách do obecního zastupitelstva v roce 2010 byly k jednotlivým
poslancům přiřazeny poslanecké obvody sestavené podle místa bydliště.
V jmenných seznamech mohou být nepřesnosti vzniklé neustálým pohybem
obyvatelstva. Za případné chyby se omlouváme.
POSLANEC : ŠEDÝ LEOŠ
1. Tulis David
2. Kvapil Petr
3. Crha Jaroslav
4. Mareš Oldřich
5. Holec Jaroslav
6. Borský-Svačinová
7. Šimonová-Pařil
8. Brůžek Bohuslav
9. Marešová Růžena
10. Mudranicová Jaroslava
11. Groulík Josef
12. Mitášová Věra
13. Múler Robert
14. Šimon Jaroslav
15. Cupal Jindřich
16. Klíma Jiří
17. Pospíšilová Anna
18. Benčík Josef
19. Kopecká Jarmila
20. Vraspír Vladimír
21. Klíma Jiří ml.
22. Němcová Jana
23. Totůšek Petr
24. Andrlík Antonín
25. Lesy Města Poličky
26. Ing.Ronovský Karel
27. Ing.Pechanec Vojtěch
28. Strachoň
29. Findejsová Marcela
30. Ing. Kolář
31. Harvánek Jiří

343
344
243
242
52
231
49
54
55
48
47
47
57
46
310
395
42
359
39
45
44
43
41
40
351
60
61
38
62
63
59

POSLANEC : DOČEKAL JIŘÍ

CH

CH
CH
CH
CH

1. Krajíček Libor
58
2. Blažková Hana
64 CH
3. Janok Jaroslav
37
4. Tobiáš Jiří
37
5. Klíma Ladislav
34
6. Brezanský Josef
36 CH
7. Harang Vladimír
271
8. Škorpík Libor
253 N
9. Fučíková Marie
66
10. Tobiáš Ladislav
33
11. Mertens
65 N
12. Pospíšil-Štěpánková 32
13. Šedý Leoš
68
14. Šedý Adolf
69
15. Šedý Vladimír
70
16. Malinská Helena
239
17. Blažková Lenka
270
18. Petržálek Josef
31
19. Sýkorová
29
20. Porubyak Stanislav 29
21. Leinweberová Lenka 29
22. Šedý Vladimír
29
23. Blažková Bohumíra 29
24. Řezníček Ladislav
29
25. Ehrenberber
30
25. Červená Jaroslava
27
26. Balášová Marie
328
27. Teplý Věnceslav
71
28. Krajíčková Marie
73
29. Rokos Tomáš
288

POSLANEC : DUCHEČKOVÁ
MARIE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Holasová Hana
23
Juras
72
Hasoň Karel
24 CH
Urbanová Věra
76 CH
Lajžnerová M.
74
Staňková Monika 327
Janda Josef
327
Korbel Josef
78
Macků Josef
77
Popelka Pavel
22
Koukalová Milada
79
Macků Petr
329
Štrumfová Petra
244
Petržálek Jiří
21
Vápeník Petr
303
Knajp Luboš
81 N
Kupka Lubomír
80 CH
Pecina Jiří
82
Vincenc Ladislav
20
Jílek Jiří
326
Švec Jaroslav
313
Pospíšil Tomáš
19
Koukola Vladimír
13
Koukola Pavel
13
Kafoněk Lubomír 394
Ing.Ducheček František 393
Medek Michal
17
Nekvinda
14
Štaud
18
Janda Petr
15

POSLANEC : ŠEDÝ VLADIMÍR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Chemišincová Božena
Chemišinec Zdeněk
Chadima František
Břeň Eduard
Blažková Bohumíra
Lopourová Jana
Nováková Lucie
Dostál František
Mlynář Antonín
Lidmila Josef
Štěpánek Jiří
Dytrtová Iva
Heger František
Dočekalová Marie
Dytrtová Iva
Vetešník Antonín
Pokorný Jiří
Ščigelová Hana
Krištofová Marie
Krištof Josef
Poliačiková Dagmar
Mitáš Marek
Náhlíková Miroslava
Mička Radek
Háp Leoš
Kadlec Liboslav
Kavanová Andrea
Smejkal
Dostál Tomáš
ARAX s.r.o.

16
16
392
240
11 N
289
289
9
85
10
84
8 N
86
12
336
311
330
7
272
88
88
6
290
238
291
304
246
287
245 N
67

POSLANEC: NIKL TOMÁŠ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Vetešník Jiří
89
Svoboda
335
Stýblo Milan
91
Lajžner Miroslav
92
Lajžnerová Jana
92
Jukl Bohumil
93
Jukl Luděk
94
Fajmonová Marie
98
Juklová Marie
97
Nekvinda Miloš
95
Jílková Libuše
320
Vincencová Vlasta 250
Bačovský Jiří
332
Stýblová Věra
331
Makovský Milan
331
Lukášek Josef
331
Pytlíková Zdeňka 331
Groulíková Darina 331
Groulík Jaroslav
31
Flídr Michal
420
Fajmon
431
Jukl
435
Dvořákovi
427
Prokůpek M.
4
Pechanec Vojtěch
4
Skopec Jiří
2
Mička Jan
2
Kinc Radek
230
Klímová Jarmila
101
Klímová Jarmila
105
Mikuda
96
Maloň –Vápeníková 424
Marešová
425
Mareš
433
Uhlíř
430

N

N
N
CH

POSLANEC : CHEMIŠINCOVÁ
VĚRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Kučerová Lenka
100
Vápeník Pavel
100
Marešová Jana
100
Stýblo Petr
100
Elis František
100
Klimešová Radka 100
Černá Pavla
385
Vápeník Pavel
386
Poliačik Karel
387
Fábera Milan
388
Nikl Tomáš
390
Wondráková Stanislava 391
Wondrák Petr
103
Klíč Jiří
293
Janda Jiří
294
Stýblo Jindřich
337
(Sedliský)
107 N
Janko Emil
106
Ubytovna Masokombinátu 108
Brejša Jan
295
Večeřová Jana
295
Uhrová Bohumila 104
Zeman Luboš
110
Unčovský Ladislav 226
Bouchalová M.
229
Chadima Jaromír
228
Šibravová Růžena 227
Pamánek Josef
227

POSLANEC: MGR. LOPOUR
TOMÁŠ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Smejkal Vladimír 113
Chvála Milan
114 CH
Němec Karel
225
Svoboda Miloslav 347
Svobodová
446
Jukl Miloslav
115
Pospíšil Zdeněk st. 117
Pospíšil Zdeněk ml. 117
MUDr. Havlíček
118 CH
Pechr Vladimír
119
Ptáčková Emilie
319
Fabík Luboš
222 CH
Gaštan Lubomír
221 CH
Štěpánek Pavel
220
Slezáková Věra
296
Vajs Jaroslav
297
Slezák Josef
251
Králová M.,Dvořák 210
Musilová Naděžda 241
Štěpánek Jaroslav 220
Navrátil
223
Bednářová Marie
218
Bednář Petr
218
Blažek Bohumil
286 N
Jelínková Františka 215
Jeklová
213 CH
Bárta Jaromír
212
Šejnoha Ladis-Štukbárt
Kopecká Edita
208
Zezulová Zdeňka
354
Malík František
338

POSLANEC : ZERZÁNEK
MICHAL
Makovský Luboš 206
Makovský Milan
206
Kovanda Jaroslav 200
Ptáček Eduard
205
Kvapil Michal
204
Kvapil Štěpán
203
Doležalová Štěpána 203
Homolová Ludmila 199
Muzikář Miloš
199
Dubovský František 198
Slezák Bohumil
318
Ing.Slezák Bohumil 318
Jána
194
Lorencovo
193 N
Chvála Jan
202
Hejtmánková Ludmila 274
Horák Petr
207 CH
Češka Jiří
201 N
Stoklásek Zdeněk 197
Veselá Irena
247
Mach Jiří
195
Bárta Jaromír
232 CH
Břeňová Marie
120
Břeňová Vlasta
123
Kotásková Marie
124
122
26. Otcovská Kateřina 121
27. Groulík Zdeněk
325
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

POSLANEC : STOKLÁSEK
ZDENĚK

POSLANEC: NĚMEC PETR

1. Sýs Tomáš
125
2. Kučerová Marie
126
3. Kučera
421
4. Bidmonovo
334
5. Pecina Miloš
403
6. Černíkovi
402
7. Šimon Oldřich
192
8. Šimon Oldřich st. 192
9. Bartoš Jindřich
192
10. Hnát Miloslav
189
11. Stýblo Milan
339
12. Schejbalovo
324 N
13. Doležalová Mag.
413
14. Plachý Tomáš
416
15. Janečkovi
128
16. Grossmann Roman 285
17. Šejnoha Josef
188
18. Šejnoha Miroslav 190
19. Šejnoha Libor
190
20. Šejnoha Miroslav ml.196
21. Bednář Milan
186
22. Lopour Tomáš
183
24.
185 CH
25. Nožka Roman
184
26. Kubásek Leoš
182
27. Vodičková Jaroslava182
28. Vápeníková Milada 379
29. Vápeník Vladimír 379
30. Havlíček Jaroslav st. 262
31. Havlíčková Marie 260
32. Truhlárna
261

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Stříteský Jiří
Stříteský Petr
Flídr Josef
Skalník Milan
Švandová Ludmila
Makovský Bohuš
Nespěšná Marie
Nespěšný Milan
Mikan Jaroslav
Mikan Daniel
Sauer Milan
Palát Lubomír
Kostíková Julie
Suchá Jiřina
Břeňová Marie
Slezák Luboš
Rejentová Vlasta
Křivková-Geryšer
Jílek Jiří
Mičková Božena
Buriánková Marie
Buriánek Stanislav
Pažout Zdeněk
Přidalová
Nespěšný Petr
Prudký Pavel
Prudký Pavel
Pohankovo
Šteflová Lenka
Venclová Jana
Jirušová Marie

181
181
180
264
419
179
263
263
178
178
259
177
340
302
275
276
277
278
129
130
132
132
348
133
441
176
187
341
345
346
346

CH

CH

N
N

POSLANEC : Mgr. VENCLOVÁ
JANA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Pospíšil Ladislav
175
Zástěrová Jaroslava 174
Šimon Karel
307
Šimon Pavel
307
Šimon Bohumil
173
Krušina Jan
172
Kruschina Josef
172
Neumeister Petr
171
Pecinová Lenka
170
Dvořák Vladimír
257
Tomšů Václav
83
Lněnička Ladislav 305
Mondeková Renata 169
Bouškovi
167
Drahoš Karel
350
Drahošová Magdaléna 350
Lukášek Leoš
314
Vavřínová Věra
281
Švehlák Jan
280
Zezula Jiří
279
Hegr Pavel
301
Pevný Jindřich
396
Navrátil Radek
397
Ing.Nepustil
137 CH
Kropáček Roman 138
Červený Jindřich
139
Kuda Miroslav
140
Navrátil Zdeněk
141 CH
Mašková Vlad.
142
Flídrová Ilsa
143
Procházkovi
440
Šícha
453
Schaffer
450

POSLANEC : Ing. ŠKORPIK
LIBOR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Tlustá Milada
Janoušek Petr
Kubát Vojtěch
Pleticha Libor
Pleticha Martin
Kašparovi
Malá Miloslava
Havlík Ladislav
Makovský Bohumil
Jukl František
Makovský Josef
Prudká Anna
Šidák Jaroslav
Náhlík Pavel
Sodomka Josef
Langr Karel
Kuda Roman
Kolouchová Marie
Kohlová Helena
Sedliský Petr
Pražan Jan
Pacovský Jaroslav
Šmíd Jan
Šmíd Josef
Svatoš Ladislav
Lorenc Miroslav
Mach František
Hladký Stanislav
Šibravová Petra
Šustrovo
Flídr Vojtěch
Pražan

383
383
383
383
437
454
404
378
405
375
373
312
372
372
372
372
165
323
322
321
382
162
161
381
381
391
342
405
342
333 N
374
163 N

POSLANEC : NESPĚŠNÝ MILAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Hruška Petr
Zapletal Karel
Náhlík Stanislav
Groulík Adolf
Kříž Karel
Křepský Jiří
Kuda Miroslav
Hegr Miloš
Hegr Josef
Coufalová Kristýna
Jandová
Nespěšný Miloslav
Nespěšný Milan
Nespěšný Miroslav
Mykysková
Bobek Karel
Bobek Karel ml.
Jílek Pavel
Kuda Josef
Škorpík Libor
Zerzánková Marta
Zerzáková Jana
Zerzánek Michal
Zerzánek Václav
Němec Petr
Krajíček Tomáš
Theimer Jaroslav
Čavojský Milan
Hloušek Bořivoj
Lidmila Pavel
Lidmila M.
Lidmila Pavel
Kovářová Jana
JUDr.Dytrich
Jílek Jan
Jílek Jan
Kyncl Jiří

168 CH
377
376
299
266
282 N
267
267
268
298
269
145
145
248
144 CH
308
146
315
147
147
401
149
438
135
409
148
400
399
150
384
384
151
152
407
406
408
417

POSLANEC : Mgr. SVOBODA JIŘÍ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Svoboda Jiří
398
Svoboda Jiří
152
Šauerová Libuše
153
Šudoma Jiří
153
Ohlídal Václav
136
Petter Jan
154
Pražan Vladimír
155
Klása Marta
156
Češka Jan
254
Pamánek
317 N
Kárská Marie
255
Korábová Pavla
284
Cupal Jiří
353
Cupal Martin
316 N
Stříteský Karel
263
Mitáš Přemysl
306 N
Juklová P
361
Pospíšilová P.
361
Škrabalová-Kaštánek 361
Smolka-Povolná
361
Vaněk
361
Sobolová
361
Macháček Ladislav 368
Dvořák Jaroslav
369
Kovářová Ilona
370
Macháček Ladislav 371
Šimon Karel
160

POSLANEC : ZERZÁNKOVÁ
MARTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Haklová-Homoláč 364
Hakl Zdeněk
364
Krušina Jan
365
Krušina Jan ml.
365
Klíč Bohuslav
366
Skálová Božena
367
Skopcová
355
Albert Jan
356
Svoboda Jarmil
357
Smola Karel
358
Sláma Ladislav
256
Kubík Jiří
410
Krupičková
411
Chotětovská Gertruda 363
Kubíková
362
Štaud František
159
Báča Jindřich
391
Boháčová Marie
300
Šedá Marie
258
Zobač Přemysl
158
Slavíčková Marie 234
Juklová Věra
235
Jukl Josef ml.
235
Cecha Vladimír
236
Hrnčíř Jan
237
Švec František
252
Kaša Jan
157
Bývalá kasárna
436

