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Informace Obecního úřadu Pomezí
Vážení občané,
dnes se setkáváte s novu podobou
zpravodaje, která by pro vás měla být
lépe čitelná, přehledná a doplněná aktuálními fotografiemi.
Zpravodaj bude vycházet 4x ročně,
tak jako v předchozích letech.
Výstavba v roce 2012
• Byla provedena obnova oken v ZŠ
dolní, kde byla původní dřevěná
okna nahrazena plastovými okny
s trojsklem – využito dotace ze
SZIF ČR.
• Oprava chodníků a nové oplocení
u ŠJ a II. MŠ – dotace Pardubického
kraje.
• Zbourán komín u ZŠ horní, který
ohrožoval bezpečnost dětí hrajících si na školním hřišti.
• Odbahnění rybníka u ZŠ horní
a oprava stavidla, které propouštělo vodu.

Sběr starého
železa
V pondělí 22. dubna 2013 pořádá
SPOZ Pomezí sběr železa. Shromažďujte železo podél cest na obvyklých
místech.

• Odkanalizování obce – pokračování stavby.
Výstavba v roce 2013
• Dokončení stavby Kanalizace obce
Pomezí.
• Rekonstrukce veřejného rozhlasu
a veřejného osvětlení v úseku od
trafostanice u Lorencových po Vápeníkovi.
• Položení dešťové kanalizace a komunikace v úseku bytové výstavby
za obecním úřadem.
Kanalizace
• Zbývá vybudovat kanalizační síť
v úseku od OÚ po vozovce III. třídy
(Balda), od Malíkových po květenskou křižovatku – zahájení duben.
• V současné době jsou dokončovány
úseky okolo obecního úřadu.
• Dokončuje se budování přečerpávacích stanic, kterých je 7 a postupně budou vybaveny potřebnou
technologií.
• Místní komunikace budou uvedeny do původního stavu.
• Dokončení stavby – do poloviny
měsíce září 2013.
• Provozovatelem kanalizační sítě
bude obec /podmínka SFŽP ČR
k získání dotace/.
Kanalizační přípojky
k nemovitostem
Kanalizační přípojka je samostatnou
stavbou tvořenou úsekem potrubí od
vyústění vnitřní kanalizace nemovitosti obyvatel k zaústění do kanalizační sítě. Vlastníkem kanalizační přípojky je ze zákona osoba, která na své
náklady přípojku pořídila.
Ke každé nové kanalizační přípojce
musí být osazena tzv. revizní šachta,
která slouží ke vstupu, provádění revize a čištění kanalizačního potrubí.

Nově budovaná kanalizace je výhradně splašková, nesmějí být do ní napojeny stávající svody dešťových vod.
Soukromou část přípojky a revizní
šachtu si hradí v plné výši vlastník nemovitosti.
Konečné propojení přípojek s hlavním kanalizačním řadem se bude provádět až po zprovoznění hlavního řadu
a čerpacích stanic, které budou splašky
odvádět na ČOV v Poličce. S realizací
kanalizačních přípojek a jejich využitím je spojeno také účtování tzv. stočného – cena stočného bude zveřejněna
před dokončením kanalizace, v současné době se zpracovává.
Podle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve
znění pozdějších předpisů má obec
možnost v přenesené působnosti uložit
vlastníkům stavebního pozemku nebo
staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost
připojit se na kanalizaci v případech,
kdy je to technicky možné.
Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka
byla provedena jako vodotěsná a tak,
aby nedošlo ke zmenšení průtočného
profilu stoky, do které je zaústěna.
Kanalizační přípojky si mohou občané předem připravit, ale k propojení do
hlavní stoky dojde až po zprovoznění
čerpacích stanic a kanalizačních stok,
na které jsou dané přípojky napojené.
Uvádíme firmy, které nabízejí zhotovení kanalizační přípojky:
• Stoklásek Pavel, Pomezí 100
tel.: 736 780 575
• Večeřa František, U Liboháje 65,
Polička tel.: 604 371 210
Prodej revizních šachet a potrubí
• Firma SAVOS s.r.o., Moravská 1151,
▶
tel.: 603 528 961
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▶ • Grossmann Roman, Pomezí 285
tel.: 608 823 558
Projektová dokumentace
domovních přípojek
Do konce měsíce dubna bude občanům předána projektová dokumentace
na kanalizační přípojky jednotlivých
nemovitostí. Přesný termín k převzetí dané dokumentace bude vyhlášen
místním rozhlasem a letáky.
Placení poplatku
Poplatek za komunální odpad je
stanoven pro rok 2013 na 520 Kč. Pokud poplatek na domácnost přesáhne
1 000 Kč, může být platba uhrazena ve dvou pololetních splátkách (do
30. 4. a do 30. 9.)
Poplatky za pozemky a psy zůstávají
ve stejné výši jako uplynulé roky.
Uhradit poplatky je možné hotově na
OÚ nebo na účet č.: 1283401369/0800
/variabilní symbol uveďte číslo domu/
nebo na OÚ
pondělí, středa: 7.30 – 16.00 hodin
úterý, čtvrtek: 7.30 – 13.30 hodin
Hřbitov
Žádáme občany, aby za hroby neumísťovali sklenice a jiné nádoby.
V případě výměny náhrobku a hrobových desek na původním hrobovém
místě, musí být zachovány původní
rozměry (nelze z hrobu s uloženými
ostatky vybudovat urnový hrob).

Sbírka použitého
ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti-materiální pomoc, azylové ubytování. Tato organizace vyhlašuje:
Sbírku použitého ošacení ve dnech
8. – 13. 4. 2013 na Sběrném dvoře Polička.
Do sbírky je možné odevzdat:
Letní a zimní oblečení, lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, útěrky, záclony,
látky, vatové a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv-veškerou nepoškozenou a kompletní, hračky-nepoškozené
a kompletní. Věci předávejte zabalené
do igelitových pytlů či krabic, aby se
transportem nepoškodily.
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• jednohrob – 110 x 240 cm
• dvojhrob – 240 x 240 cm
• urnový hrob 100 x 130 cm
Děkujeme občanům za jejich péči
a udržování hrobových míst na místním hřbitově.
Kompostárna na zelený odpad
Zastupitelstvo obce schválilo odkup
bývalého hnojiště za areálem bývalé
odchovny býků a zakoupení pozemků
pod hnojištěm od soukromého vlastníka za účelem zpracování zbytků
z údržby obecní zeleně a zahrad občanů. V současné době se zpracovává žádost o dotace z Operačního programu
Životního prostředí, prioritní osy 4.1,
která by měla pokrýt pořízení potřebné techniky – traktorový překopávač
kompostu, štěpkovač, čerpadlo s elektrocentrálou, traktorový nosič kontejneru a velkoobjemové kontejnery,
které budou umístěny po obci. Před-

pokládaná cena je 1,5 mil Kč, dotace
je 90%.
Pokud v podání dotace budeme
úspěšní, kompostárna by mohla být
v provozu během roku 2014.
Protipovodňová opatření
Další dotace, o kterou obec žádá, je
také z Operačního programu Životního prostředí na realizaci protipovodňových opatření v naší obci. Jedná se
umístění hladinoměrů a čidel na Bílém potoce, srážkoměrů propojených
s bezdrátovým rozhlasem, který bude
také napojen na Integrovaný záchranný systém ČR. Realizací bezdrátového
rozhlasu dojde ke zlepšení pokrytí celé
obce. Předpokládaná cena je 4 mil. Kč,
dotace je 90%.
V případě úspěšnosti žádosti bude
stavba realizována v roce 2014.
Věra Chemišincová
starostka

Z činnosti JPO-III Pomezí za rok 2012
Jednotka
zasahovala na výzvu KOPIS-PA
u tří ohlášených požárů,
z toho dva byly plané. Byl
to požár os. automobilu
v Pomezí, požár pálení klestí v Pomezí
a požár lesa v Rohozné. U posledních
dvou výjezdů se po příjezdu na místo
zjistilo, že majitelé mají pálení ohlášeno
a mají ho pod svým dohledem. V naší
obci jsme zasahovali u 9 technických
zásahů, šlo především o kácení nebezpečných stromů, dále čištění potrubí,
vpustí a mostků a jedno čerpání sklepa. Zúčastnili jsme se námětového cvičení v Sebranicích, kde se nacvičovala
dálková doprava vody. Toto cvičení si
odzkoušely všechny jednotky našeho
okrsku. Pod velením HZS Polička jsme
byli přizváni KOPIS-PA kraje k taktickému cvičení do Dřevozávodu Pražan
Polička, kde se jednotka zúčastnila
simulovaného požáru v tamním areálu. Jednotka hospodařila s rozpočtem
150 000 Kč. Z tohoto rozpočtu jsme
pokryli běžné výdaje v požární ochraně – STK, PHM, energie, lékařské prohlídky, revize dýchací techniky, revizi
kompresoru a především opravy našich zásahových automobilů. Na vozidle CAS-32 TATRA-815 byly odborně
opraveny brzdy. Opravu provedla firma THT Polička za částku 23 000Kč.
U dopravního automobilu FIAT DU-

CCATO byla provedena oprava radiostanice. Dále oprava přední nápravy
za částku 19 000Kč. Opravu provedl
p. Hladký, člen naší jednotky. U požárního čerpadla PS-12 došlo k poruše
motoru. Motor byl opraven a zgenerálkován za částku 12 500 Kč u firmy
Kamil Nevřela v Sádku u Opavy. Na
opravu zásahových automobilů jsme
dostali státní dotaci 10 000 Kč. Jednotku jsme dovybavili elektrocentrálou Heron o výkonu 6.5 kW za částku
28 000 Kč Z Poličských strojíren jsme
výhodně nakoupili 13 ks hadic a 3 obleky proti sálavému teplu v celkové částce
5 000 Kč. Dále jsme zakoupili ocelové
lano o délce 30 m statické a dynamické lano o délce 30 m a 60 m, celkem za
10 000 Kč. Provedli jsme šest požárních hlídek kulturního domu. Velitelé
se zúčastnili dvoudenního školení ve
Svojanově, strojníci jednodenního na
stanici HZS Polička. Nositelé dýchací
techniky v pravidelných tříměsíčních
intervalech prováděli kondiční cvičení
s dýchací technikou. Členové jednotky
odpracovali mnoho brigádnických hodin na údržbě zbrojnice, výzbroje a výstroje. Děkuji členům naší výjezdové
jednotky a členům SDH za celoroční
vykonanou práci, kterou ve svém volném čase v roce 2012 jednotce věnovali.
Petr Janda
velitel JPO – III Pomezí

Jednání Zastupitelstva obce Pomezí
Zastupitelstvo obce 21. 11. 2012:
• Bere na vědomí informaci o dokončených a probíhajících stavebních akcí.
• Schvaluje firmu FLOOR MAX
s.r.o jako zhotovitele opravy zateplení stropu v II. MŠ Pomezí za cenu
51 615 Kč bez DPH.
• Schvaluje plán stavebních prací na
rok 2013:
- dokončení kanalizace obce
- výměnu oken ve školní jídelně
a hasičské zbrojnici
- přeložku veřejného osvětlení
a místního rozhlasu
• Schvaluje plán práce rady obce a zastupitelstva obce na 1. pololetí 2013.
• Schvaluje příjmy a výdaje k 31. 10.
2012.
• Schvaluje prodej p. č. 530/1 v k. ú. Pomezí.
• Schvaluje zakoupení nadzemního
hnojiště a manipulačních ploch na
p. č. 1105/3, 1105/4, 1105/5 v k. ú. Pomezí za částku 206 000 Kč a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy. Zastupitelstvo schvaluje záměr
obce vybudovat na těchto parcelách
kompostárnu.
• Schvaluje nákup p. č. 1105/3, 1105/4,
1105/5, 4114/5, 4114/8, 1110/14
v k. ú. Pomezí za částku 50 Kč/m2
a zřízení věcného břemene chůze a jízdy na p. č. 4114/5, 4114/8,
1110/14 ve prospěch prodávajícího

•
•

•
•

•
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•
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a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy.
Bere na vědomí zprávu komise kulturní a komise životního prostředí
a územního plánování.
Schvaluje záměr pokácet stromy podél komunikace II. třídy v obci, které
ohrožují bezpečnost a plynulost provozu.
Schvaluje návrh rozpočtu obce na
rok 2013.
Schvaluje výši rezervního fondu
příspěvkových organizací do částky 30 000 Kč ke konci kalendářního
roku. Příspěvkové organizace si z rezervního fondu budou platit předměty související s činností organizace se souhlasem zřizovatele.
Schvaluje plán inventarizace majetku obce a inventarizační komise za
rok 2012.
Schvaluje spolufinancování obce na
projektu „Hřbitovy – naše kamenná
historie“ v částce 8 136 Kč.
Schvaluje smlouvu o půjčce na provozní činnost MAS Sdružení pro
rozvoj Poličska v rámci realizace
předfinancování projektu „Hřbitovy-naše kamenná historie“ v částce
73 224 Kč.
Schvaluje smlouvu o sdružování
prostředků na nákup výměnného
fondu pro knihovny v regionu Pardubického kraje.

Zasedání Zastupitelstva obce Pomezí
Usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva obce Pomezí konaného dne
30. 1. 2013
1. Zastupitelstvo obce Pomezí bere
na vědomí Zprávu o projednání
návrhu Územního plánu Pomezí
předloženou pořizovatelem.
2. Zastupitelstvo obce Pomezí po
ověření podle ustanovení § 54,
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), konstatuje, že návrh
Územního plánu Pomezí je v souladu s politikou územního rozvoje České republiky, se Zásadami
územního rozvoje Pardubického
kraje, se stanovisky dotčených
orgánů a se stanovisky Krajského
úřadu Pardubického kraje.

3. Zastupitelstvo obce Pomezí, příslušné podle ustanovení § 6, odst.
5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), za použití ustanovení § 43, odst. 4 stavebního zákona
a ve spojení s ustanovením § 171
a následujících zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění,
vydává v souladu s ustanovením
§ 54, odst. 2 stavebního zákona
opatření obecné povahy č.1/2013
Územní plán Pomezí.

• Schvaluje
financování
projektu „Technické školky“ s tím, že
31 000 Kč činí spolupodíl pro
I. a II. MŠ Pomezí a půjčku pro MAS
Sdružení pro rozvoj Poličska na
předfinancování projektu v částce
280 000 Kč, v případě, že bude projekt schválen na SZIF.
• Schvaluje program na adventní období pro obec Pomezí.
Zastupitelstvo obce 12. 12. 2012:
• Schvaluje rozpočet obce na rok 2013.
• Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/21012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• Bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Pomezí
za rok 2012.
• Bere na vědomí dopis pana Vápeníka.
• Neschvaluje prodej ani pronájem
p. č. 402/1 část v k. ú. Pomezí.
• Schvaluje podání žádosti o získání
finanční podpory z „Operačního
programu Životního prostředí“na
projekt „Realizaci protipovodňových
opatření v obci Pomezí“ a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy
s firmou DIREKTA GROUP, s.r.o. Se
sídlem Zenkelova 37, Praha 8 na vypracování příslušné dokumentace
k podání žádosti.
• Schvaluje provedení izolačních nátěrů proti plísním v budově I. MŠ
Pomezí za částku 50 400 Kč.

Velikonoční
inspirace
V sobotu 23. března 2013 se uskuteční tradiční Velikonoční inspirace.
Tato akce není tak velká, jako Vánoční inspirace, přesto má své kouzlo. Ke
zhlédnutí bude zdobení vajíček, pletení pomlázky a košíků a mnoho dalších
tradičních řemesel. Pro dospělé a děti
budou připraveny dílničky – například zdobení donesených vajíček. Pro
zkrášlení vašeho domova jarní velikonoční výzdobou bude většina vystavených výrobků k prodeji.
Mgr. Jiří Svoboda
předseda kulturní komise
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Mobilní svoz
odpadů
V pondělí 15. 4. 2013 proběhne svoz
objemných a nebezpečných odpadů.
Odpady shromažďujte na obvyklých
místech maximálně tři dny před svozem – ne dříve!
Upozorňujeme, že v letošním roce
nebudou při mobilním svozu odvážena elektrozařízení (televizory, lednice,
počítače, rádia,...), protože v minulosti
docházelo k rozebírání a poškozování
tohoto zařízení na sběrných místech
(lednice bez kompresorů, rozbité televizory,...).
Tato elektrozařízení a jiné komunální a nebezpečné odpady je možné
celoročně a bezplatně odevzdávat na
Sběrném dvoře Polička ulice Hegerova
– tel. 733 267 613
Provozní doba:
Po, St, Pá
12.00-18.00
(v zimním období
do 16.30)
Čt, So
8.00-12.00

Dětský karneval
v Pomezí
V sobotu 23. února proběhl v Pomezí tradiční dětský karneval. Z důvodu
velmi silného sněžení byla účast dětí
i rodičů o něco menší, než je obvyklé.
Na druhou stranu měly děti více místa

na promenádu masek, soutěže a radovánky. Soutěže pro mladší kamarády
organizovaly děti Základní školy Pomezí.
Obecní úřad děkuje všem, kteří se
podíleli na uspořádání této úspěšné
akce. Poděkování patří také rodině
pana Dytrta, který finančně přispěl na
zakoupení autodráhy.
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Schůze Zastupitelstva obce Pomezí
Usnesení ze schůze Zastupitelstva
obce Pomezí konané dne 20. 2. 2012
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje účetní závěrku za rok
2012.
2. Schvaluje výsledek inventarizace
majetku obce k 31. 12. 2012.
3. Bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru a Finančního výboru.
4. Neschvaluje prodej p. p. č. 565/1
část.
5. Schvaluje podání žádosti o dotaci
na projekt „Kompostárna Pomezí
– malé zařízení“ a pověřuje

starostku k podpisu smlouvy se
společností VIA ALTA a.s. Třebíč
na zpracování projektové žádosti
o dotaci na projekt.
6. Schvaluje zvýšení částky na 330
046,11 Kč za provozování veřejného osvětlení společností
CITELUM.
7. Bere na vědomí žádost od společnosti VOPOL a.s. Pomezí na
pronájem obecních pozemků. Zastupitelstvo obce se bude zabývat
pronájmem pozemků po dokončení jednoduchých pozemkových
úprav.

Kraj Smetany a Martinů se
představuje
Rádi bychom vám představili svazek
obcí Kraj Smetany a Martinů, který byl
založen v roce 1998. Svazek navázal na
projekt, který byl realizován v 90. letech v rámci programu Phare holandskými partnery. Byl založen zejména
na spolupráci partnerských měst Poličky – Dwingeloo a Litomyšle – Roden.
Mezinárodní projekt se zabýval rozvojem turistiky dané oblasti, kde byl dán
důraz na společné tradice měst a jejich
slavné rodáky – Smetana, Martinů
a také na dobrý potenciál pro rozvoj
turistiky při společné propagaci tohoto
regionu. Po ukončení mezinárodního
projektu byl založen svazek Kraj Smetany a Martinů. Mezi zakladatele patří
města Polička a Litomyšl.
Účelem svazku je systematická podpora rozvoje turistiky a vytváření podmínek pro její všestranný rozvoj. Patří
sem např. společná cílená propagace
a reklama v oblasti cestovního ruchu,
poskytování informací s vazbou na
turistický ruch veřejnosti a návštěvníkům mikroregionu, příprava a realizace společných propagačních projektů,
vzájemná spolupráce při získávání finančních zdrojů pro aktivity sdružení.
Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů
má 14 členů – Borová, Bystré, Dolní
Újezd, Jedlová, Květná, Litomyšl, Lubná Polička, Pomezí, Oldřiš, Sebranice,
Svojanov, Široký Důl a Telecí.
A jaké aktivity patří do činnosti
svazku Kraj Smetany a Martinů? Jmenujme např. vybavení regionu novými

turistickými odpočívadly. Nejnovější
odpočívadla byla pořízena s příspěvkem svazku v roce 2008, a to v obcích
Dolní Újezd, Jedlová, Květná, Oldřiš,
Pomezí a Svojanov, v roce 2012 byla
nová odpočívadla pořízena za přispění
dotace Pardubického kraje. Vybudována byla nová zastřešená odpočívadla v obci Květná, Polička (části Modřec, Lezník, Střítež). V obci Sebranice
slouží zastřešené odpočívadlo zároveň
jako autobusová zastávka. Město Bystré pořídilo 5 nových odpočinkových
míst. I pro rok 2013 se svazek snaží
získat dotaci na dobudování dalších
odpočívadel.
U turistů jsou velmi oblíbené i brožury Na kole Krajem Smetany a Martinů, které svazek vydává. Zájemci
o cyklistiku zde najdou 15 cyklistických tras včetně map a podrobného
popisu trasy. Brožury jsou vydávány
v českém, německém, anglickém i holandském jazyce.
Pro další období svazek například
plánuje vydání mapy Kraje Smetany
a Martinů s typy na výlety, rádi bychom také pravidelně otiskovali kulturní nabídku členských obcí v našich
zpravodajích. Každá obec by se také
měla postupně představit a nabídnout
čtenářům svá „nej“, která u nich při
návštěvě najdou. Další zajímavosti
z Kraje Smetany a Martinů najdete na
www.regionsm.cz
Ing. N. Šauerová, ředitelka svazku
obcí Kraj Smetany a Martinů

Zápis do první třídy ZŠ Pomezí
Ve středu 30. ledna 2013 proběhl na
Základní škole v Pomezí zápis dětí
do první třídy. Pohádkové postavičky
přivítaly k zápisu celkem 15 předško-

láků. Budoucí prvňáčci se pochlubili
svými znalostmi a dovednostmi.
Paní učitelce Rejentové, jejich budoucí třídní, předvedli své počtářské
dovednosti, znalosti barev, zvířátek
a pohádek. Nezapomněli ani na malou básničku nebo písničku.
Na závěr si odnesli pamětní list
a drobnou pozornost, kterou pro ně
vyrobili páťáci.
Doufáme, že se tyto šikovné děti do
školy těší, a přejeme jim, aby se jim ve
škole líbilo a dařilo.
Nataša Dostálová

Keramika ve
školní družině
Již druhým rokem děti ZŠ Pomezí
navštěvují keramické kroužky v nově
zařízené a vybavené dílně, která vznikla úpravou prostor bývalé kotelny.
V letošním školním roce, v rámci
zájmových kroužků školní družiny,
pracuje v „keramice“ celkem 36 dětí ve
třech kroužcích. Prací s hlínou děti relaxují, rozvíjejí jemnou motoriku, fantazii, učí se trpělivosti, zodpovědnosti i vážit si práce jiných. Za poměrně
krátkou dobu fungování děti vyrobily

Jak se recykluje papír?
Papír patří mezi nejtradičnější sběrné
suroviny. Zároveň je také materiálem,
který lze snadno opakovaně využít,
a to jako papírenskou vlákninu či při
termickém zpracování jako zdroj energie. Nejvýznamnější formou recyklace
papíru je právě jeho využití pro další
papírenské zpracování.
Papír, stejně jako ostatní druhy tříděného odpadu, se sváží vozidly určenými pouze pro svoz tříděného odpadu, mohou jej však svážet také klasická
popelářská auta. „Ta jsou pak označena
cedulí, která uvádí, jaký druh odpadu
právě sváží,“ upřesňuje Tomáš Pešek,
regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. Papír je svážen na dotřiďovací linku, kde se ručně dotřídí podle
druhů papíru (noviny, časopisy, karton-lepenka a ostatní papír) dle požadavků
jednotlivých odběratelů, a také se zde
odstraní nežádoucí příměsi (špatně vytříděné odpady). Takto dotříděný papír
se odváží slisovaný v balících k recyklaci do papíren a dalších zařízení.
Nejběžnější formou recyklace papíru
je jeho opětovná výroba v papírnách.
V nich se papír nasype do velké nádrže s vodou, kde se rozmixuje na řídkou
kaši obsahující papírová vlákna. Ta se
postupně zbaví nečistot, jako jsou kancelářské sponky, okénka z obálek a další
nežádoucí příměsi. Výroba papíru pak
spočívá v nanášení této směsi spolu
s dalšími plnidly na papírenské síto, kde
se již tvoří tenká vrstvička papíru. Dále
následuje její lisování. Nejdůležitějším
procesem je sušení papíru, jelikož při
nanášení na síto obsahuje papírovina až

96 % vody. „Papír se dá v průměru recyklovat 5 až 7krát, každou recyklací se
ale papírenské vlákno zkracuje,“ dodává
Tomáš Pešek.
Z typických recyklovaných výrobků
každodenního využití můžeme jmenovat toaletní papír, noviny, kancelářský papír a různé krabice z lepenky. Ve
škole děti píší do recyklovaných sešitů
a ve výtvarné výchově s papírem také
často pracují. „Méně známými výrobky
jsou pak papírové brikety nebo papírové stavební izolace, papírenské vlákno
má i další využití při výstavbě silnic či
zatravňování svahů,“ vysvětluje Tomáš
Pešek a dodává: „papírenské vlákno
může také sloužit k výrobě nasávané
kartonáže, což jsou například obaly od
vajíček.“
Problémem České republiky na poli
recyklace papíru je především to, že
i když je sběr papíru a jeho třídění na
poměrně dobré úrovni, nejsou zde
k dispozici dostatečné zpracovatelské
kapacity. Podporován je totiž převážně
sběr a třídění odpadového papíru, nikoliv však výstavba nových papírenských
závodů, kde by mohl být tento papír
zpracován a recyklační cyklus završen.
Momentálně se v papírenském průmyslu v ČR recykluje 69 % sebraného
sběrového papíru. Zbytek se exportuje
do zahraničí, zejména do Rakouska,
Slovenska a Německa (více než 240 tisíc tun). Recyklací sběrového papíru
se v ČR zabývá zhruba 15 papíren, výrobou papírových izolací a vláken pak
společnost CIUR v Brandýse n. Labem.
Zdroj: EKO-KOM, a.s.

mnoho dekorativních i užitkových
předmětů, které si odnášejí domů.
Veřejnost si je mohla prohlédnout na
Vánočních inspiracích v sále Obecního úřadu Pomezí nebo na tematické
výstavě v rámci Dne otevřených dveří,
přímo v keramické dílně.
Letošní výstava opět proběhne začátkem června a tentokrát bude na téma
Afrika – tímto jste již předem všichni
srdečně zváni.
Radka Sobolová
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Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů
• Borová – 9. 3. 2013 od 14.00 hod.
Dětský maškarní karneval
– sokolovna Borová, pořádá MŠ a ZŠ
• Bystré – 24. 3. 2013
Jarní řemeslnické trhy
– prodej jarního, velikonočního
a dárkového zboží, ukázky pletení
košíků, výroba kraslic apod. Trhy
budou probíhat od 9.00 na výletišti
za Hasičskou zbrojnicí.
• Dolní Újezd – 24. 3. 2013 od 9.00
do 16.00 hod.
Velikonoční jarmark
Pořádá kulturní komise DÚ v sokolovně. Nabídka kraslic, perníčků, koláčů, květinových aranžmá,
medovina... Pro děti je připraven
výtvarný koutek.

Sportovní výkony hasičů Pomezí
V kategorii muži se naše jednotka
zúčastnila okrskové soutěže v Květné. Z jedenácti družstev jsme obsadili
5. místo.
V seriálu svitavské ligy naši jednotku
reprezentovala dvě družstva. Družstvo „A‘‘ obsadilo 15. místo a družstvo
„B‘‘ 6. místo z 46 družstev, která se
tohoto seriálu účastnila. V kategorii
dorostu naši zástupci obsadili 5. místo
v kraji.
Na podzimním ZPV v kat. dorostenci – jednotlivci nás reprezentovali Josef
Jukl, který obsadil 1. místo a Janda Petr
skončil na 3. místě v okrese. Největším
úspěchem mladých hasičů v kategorii starších bylo 3. místo v okresní hře
Plamen.

Naši nejmladší hasiči v loňském roce
nenašli přemožitele a vyhráli okresní
hru Plamen i nově založenou ligu mládeže. V podzimním ZPV se mladým
hasičům tentokrát dařilo méně.
vedoucí mládeže a dorostu
SDH Pomezí

• Litomyšl – 9. 3. 2013 od 19.00 hod.
– Smetanův dům Litomyšl
Benefiční dobový ples
Ples ve stylu období 30. – 70. let
20. století.
K tanci a poslechu vám zahrají
orchestry ZUŠ Litomyšl: Bigband
pod vedením Libora Kazdy, Dechový orchestr pod vedením Jana
Kratochvíla a kapely Status Quo
revival a mohelnický S band. Bohatý doprovodný program.
Stylové oblečení vítáno.
• Lubná – 16. 3. 2013 od 19.15 hod.
divadelní představení Doba kamenná v podání ochotníků z Němčic,
kino Lubná, vstupné dobrovolné
• Polička – 8. 3. 2013 od 19.00 hod.
VLASTA REDL a přátelé,
– velký sál Tylova domu v Poličce
• Pomezí – 23. 3. 2013
Velikonoční inspirace
v Kulturním domě v Pomezí
• Sebranice – 16. 3. 2013 ve 13.00 hod.
Turnaj v ,,Člověče, nezlob se!“
– KD v Sebranicích, pro děti, jejich rodiče i prarodiče, hlavní cena
dort
• Telecí – 9. 3. 2013 v Kulturním
domě od 13.30 dětský karneval
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Prezidentské volby
Oblast
Jméno kandidáta
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg
Jan Fischer
Jiří Dienstbier
Vladimír Franz
Zuzana Roithová
Taťana Fischerová
Přemysl Sobotka
Jana Bobošíková
VOLEBNÍ ÚČAST

ČR
1. kolo
24,21
23,4
16,35
16,12
6,84
4,95
3,23
2,46
2,39
61,31%

Pardubický kraj
Pomezí
2. kolo 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
54,8
24,61
57,21
27,65
69,24
45,19
20,12
42,79
11,58
30,76
17, 22
18,97
16,11
15,76
7, 08
9,81
5,91
5,31
3,71
6,11
2, 53
1,61
2, 72
3,22
59,11% 64,86% 62,09% 65,65% 60,36%

S nebezpečnými odpady je třeba
zacházet opatrně

Pravidla třídění
odpadů

Nebezpečné odpady nebo obaly
jimi znečištěné mají vlastnosti, které
mohou mít negativní dopad na zdraví lidí, zvířat nebo životní prostředí,
a proto je důležité je třídit a nenakládat s nimi jako se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci.
Produkce nebezpečných odpadů
tvořila například v roce 2011 v České republice 6 % všech vyprodukovaných odpadů. Nebezpečné odpady
vznikají zejména v průmyslových
provozech, zdravotnictví, ale také
v domácnostech. V domovním odpadu se nejčastěji objevují v podobě
úklidové chemie, prostředků na hubení hmyzu, repelentů, zářivek, olejů,
barev, lepidel či nevyužitých léků.
„Nebezpečné odpady se sbírají buď
prostřednictvím sběrných dvorů, a to
zejména ve větších obcích a městech,
nebo formou mobilního sběru. Tuto
povinnost musí splnit každá obec ze
zákona minimálně dvakrát ročně, tedy
pokud nemá sběrný dvůr. Staré nebo
nevyužité léky je možné vrátit v každé
lékárně,“ říká Martin Lochovský, manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM, a.s.
Celou řadu sebraných nebezpečných
odpadů lze opět využít, tzv. se regenerovat, jako například motorové oleje,
rozpouštědla nebo fotochemikálie.
Po fyzikální nebo chemické úpravě
je možné znovu používat celou řadu
chemických látek. Složitější zařízení
obsahující nebezpečné látky se demontují na jednodušší součásti, ty
opětovně použitelné se recyklují a jen
ty nebezpečné se dále odstraňují.
Ostatní nebezpečné odpady se skládkují na skládkách s vyšším stupněm
zabezpečení, aby neohrozily své okolí. Hořlavé odpady, např. ropné látky
nebo infekční materiály z nemocnic
se spalují ve spalovnách nebezpečných
odpadů. Spalovny nebezpečného odpadu mají pro svůj provoz stanoveny
velice přísné limity na emise do ovzduší a druhy spalovaných odpadů.
V našich zeměpisných šířkách, Pardubický kraj nevyjímaje, je bohužel
stále nejrozšířenější metodou skládkování nebezpečných odpadů. Přestože jsou na bezpečnost takovýchto
skládek kladeny ty nejpřísnější nároky, jedná se stále o přenášení problé-

Pro správné třídění odpadů platí poměrně jasná pravidla, podle kterých ve
většině případů při vyhazování odpadů
nezaváháme.
Informace, kterými bychom se měli
při třídění odpadu řídit, nalezneme
také přímo na barevných sběrných
nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky s přesným popisem toho,
co do nich patří, a co ne. O místních
podmínkách systému sběru tříděného
odpadu vždy rozhoduje obec, proto se
všude třídí jiným způsobem. Přesto je
pro efektivní třídění nejjednodušší zapamatovat si 5 pravidel společných pro
všechny.
1. Tříděný odpad by neměl obsahovat
zbytky potravin nebo chemikálií.
Toto pravidlo oceníte zejména v případě, kdy odpad shromažďujete delší
dobu doma. Druhou stránkou věci je
skutečnost, že znečištěný odpad se ve
většině případů vůbec nedá zpracovat.
Naštěstí existuje jednoduché řešení –
obaly stačí vypláchnout třeba ve vodě
po nádobí. Nespotřebujete žádnou
vodu navíc a vytříděné obaly můžete
doma skladovat bez následků libovolně
dlouho.
2. Dobře se informujte.
Každá obec má svůj vlastní systém
nakládání s odpady, každá si určuje,
jaké odpady se třídí, a na která místa
se odkládají. Informujte se na Vašem
obecním úřadě, ušetříte si tak zbytečné
komplikace.
3. Dodržujte pokyny uvedené na nádobách.
V některých místech např. do žlutých kontejnerů patří pouze PET láhve.
V okamžiku, kdy do kontejneru odhodíte i jiné plasty, můžete zkomplikovat
následné zpracování odpadů.
4. Vytříděné odpady odkládejte jen do
nádob k tomu určených.
To samé platí i obráceně, komunální
odpady do kontejnerů na tříděný odpad
nepatří, nežádoucí příměsi v kontejnerech znemožňují další využití odpadů.
5. Zmenšujte objem odpadu.
Plastové obaly sešlapujte, papírové
krabice rozkládejte. Čím více odpadů
se do kontejneru vejde, tím menší jsou
náklady na jeho svoz. To neplatí u skla.
Sklo pokud možno nerozbíjejte na malé
kousky – pro úspěšnou recyklaci je třeba, aby sklo bylo co nejméně rozbité.
Zdroj: www.jaktridit.cz

mu na další generace. I proto vznikl
princip zpětného odběru, kdy pro některé potenciálně nebezpečné výrobky (baterie, pneumatiky, motorové
oleje a veškerá elektrozařízení) musí
být vytvořená síť dobře dostupných
míst zpětného odběru, kde může spotřebitel tyto potenciálně problematické výrobky bezplatně odevzdat. Producenti těchto výrobků musí zajistit
i další bezpečné nakládání s nimi
a poskytnout maximální míru recyklace a šetrné nakládání s nebezpečnými látkami, které obsahují. To vše
přispívá k tomu, že stále více nebezpečných odpadů končí v zařízeních
k tomu určených a snižuje se tak riziko jejich nekontrolovatelného úniku
do životního prostředí.
Systém třídění odpadů je stanoven
obecní vyhláškou a tu je nezbytné dodržovat. Konkrétní informace o možnosti odkládání lze získat na obecním
či městském úřadě, případně u vstupu do sběrného dvora, pokud je v obci
zřízen.
Třídíme s rozumem!
Téma odpadového hospodářství je
řešeno Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje ve spolupráci se společností EKO-KOM,
a.s. v rámci „Partnerského projektu
dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“, který získal
podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České
republiky. Více informací o projektu naleznete na webových stránkách
www.rrapk.cz.

Jízdní řády
Od března jsou opět pozměněny jízdní řády. V naší obci došlo ke zrušení
některých víkendových spojů Polička –
Svitavy. V současné době probíhají další jednání se společností Oredo – byly
zrušeny spoje v době od 1. 7. do 30. 8. na
lince  Polička – Bohuňov  a Polička –
Svitavy. Platné jízdní řády naleznete na
stránkách  www.oredo.cz
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Termínová listina kopaná
Sokol Pomezí - jaro 2013
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

27. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
28. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne

Muži 1. B třída skupina B
24. 3.
15.00
Králíky
31. 3.
15.00
Pomezí A
7. 4.
16.30
Litomyšl B
14. 4.
16.30
Pomezí A
21. 4.
17.00
Ústí n. Orlicí B
28. 4.
17.00
Jablonné
5. 5.
17.00
Pomezí A
11. 5.
17.00
Sebranice
19. 5.
17.00
Pomezí A
25. 5.
17.00
Verměřovice
2. 6.
17.00
Pomezí A
8. 6.
17.00
Kunčina
16. 6.
17.00
Pomezí A

So
So
So
So
So
Ne
St
So
Ne
So
So
Ne
Ne
So
St

Muži 4. třída
A3A
15.00
volno
15.00
Pomezí B
16.30
Třebařov B
16.30
Pomezí B
17.00
Chornice
17.00
Pomezí B
17.00
Pomezí B
17.00
volno
17.00
Kunčina B
17.00
Morašice B
17.00
Pomezí B
17.00
Trstěnice
17.00
Pomezí B
14.00
Boršov
.
Náhradní term

10. kolo
11. kolo
12. kolo

So 20. 4.
Ne 28. 4.
So 4. 5.

13. kolo
14. kolo
15. kolo

Ne
So
So

12. 5.
18. 5.
25. 5.

16. kolo
17. kolo
18. kolo

Ne
Ne
Ne
ST

2. 6.
9. 6.
16. 6.
8. 5.

Kontakt na OÚ Pomezí:
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24. 3.
30. 3.
6. 4.
13. 4.
20. 4.
28. 4.
1. 5.
5. 5.
12. 5.
18. 5.
25. 5.
2. 6.
9. 6.
15. 6.
8. 5.

Žáci - soutěž 7 + 1
E2A
10.00
Opatov
10.00
Pomezí
10.00 Třebařov/Rychnov
10.00
Pomezí
10.00
Rohozná
10.00
Hradec/Svitavou
10.00
Pomezí
14.00
Čistá
10.00
Pomezí
Náhradní term

Přehled akcí
v roce 2013
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

Pomezí A
Semanín
Pomezí A
M. Třebová B
Pomezí A
Pomezí A
Lanškroun B
Pomezí A
Č. Třebová B
Pomezí A
Morašice
Pomezí A
Polička B

Morašice B
Pomezí B
Trstěnice
Pomezí B
Boršov
Kunčina B
Pomezí B
Pomezí B
Třebařov B
Pomezí B
Chornice
Pomezí B

12. 1.
9. 2.
16. 2.
23. 2.
23. 3.
březen
26. 4.
27. 4.
28. 4.
4. 5.
18. 5.
18. 5.
a 19. 5.
22. 6.
červenec
srpen
srpen
srpen
září

vs
vs
vs

Pomezí
Bystré
Pomezí

vs
vs
vs

Borová/Telecí
Pomezí
Pomezí

vs
vs
vs

Boršov
Pomezí
Cerekvice/L.

28. 9.
19. 10.
2. 11.
11. 11.
listopad
30. 11.
5. 12.
prosinec

Hasičský ples SDH Pomezí
(proběhl)
Turnaj stolního
Sokol
tenisu (proběhl)
Pomezí
Myslivecký ples MS Balda
(proběhl)
Dětský karneval K. komise,
(proběhl)
Klub žen
Velikonoční
K. komise,
inspirace
Klub žen
Zahájení mistr.
Sokol
soutěží v kopané Pomezí
Projekt Všeho
ZŠ Pomezí
s mírou
Pouťová zábava ZŠ Pomezí
Pouť
Zábava –
Sokol
Kyvadlo
Pomezí
Dětská hasičská
SDH
pohárová soutěž Pomezí
Výstava
Chovatelé
drobného
zvířectva
MS Nova
Dětský den
Tenisový turnaj
Sokol
– sportovní
Pomezí
areál
Nohejbalový
SDH
turnaj
Pomezí
s občerstvením
Turnaj Staré
Sokol
gardy
Pomezí
Zahájení mistr.
Sokol
soutěží v kopané Pomezí
Zájezd pro
SPOZ
důchodce
Pomezí
SDH Pomezí
Zábava
Posvícenecká
MS Nova
zábava
SDH Pomezí
Zabíjačka
Vítání svatého
ZŠ a MŠ
Martina
Zábava –
Sokol
Kyvadlo
Pomezí
Vánoční
K. komise,
inspirace
Klub žen
Peklo
SDH
v hasičárně
Pomezí
Adventní
OÚ Pomezí
koncert

telefon starostka 461 729 804, telefon účetní 461 729179, mobil starostka 731 612 038, fax 461 729179
www.obecpomezi.cz, e-mail: obecpomezi@seznam.cz
Povoleno pod č.j.100/99, MK ČR E 12057, neprošlo gramatickou cenzurou tisku.
Vytiskla Tiskárna Polička, grafická úprava a sazba -jkd-

