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Informace z Obecního úřadu Pomezí
Vážení spoluobčané,
letošní jaro nikomu moc radosti nepřineslo. Jarní měsíce se více podobaly
podzimním a sluníčka jsme si užili poskrovnu. Doufejme, že léto bude přívětivější a Vaše zasloužená dovolená proběhne dle představ.
Kanalizace
• pokračuje dostavba posledních
úseků kanalizačních stok
• současně probíhá výstavba nových
chodníků
• v horní části obce budou místní komunikace uvedeny do původního
stavu do konce června a dokončení
úprav ostatních místních komunikací do původního stavu se předpokládá v době prázdnin
• do poloviny září dojde k dokončení
stavby a bude požádáno o kolaudaci
• celá stavba pokračuje dle daného
harmonogramu
Kanalizační přípojky
Aby se všichni občané mohli včas
a bez jednorázového většího finančního výdaje ke kanalizaci připojit, zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 22. 5. 2013 možnost získání
bezúročné půjčky pro občany na vybudování kanalizační přípojky do částky
10 000 Kč.
Půjčka bude poskytnuta při částce
10 000 Kč na dobu 10 měsíců se splátkou 1 000 Kč/měsíc. V případě zájmu

o půjčku se obraťte na OÚ do 30. září
2013.
Důležité upozornění: Budovaná kanalizace je výhradně splašková a nesmějí být do ní napojeny stávající svody dešťových vod a domovní přípojka
musí být zakončena revizní šachtou!
V případě porušení tohoto nařízení
hrozí velké finanční sankce pro obec
i konkrétní osobu.
Všichni občané jsou dle zákona o odpadních vodách povinni napojit se na
kanalizaci a to bez ohledu na existenci
řádně povolené stavby (žumpa, jímka),
jejímž prostřednictvím dosud k zneškodňování odpadních vod docházelo
(zákon č. 274/2001, § 3, odst. 8).
Občané, kteří nebudou z jakéhokoliv
důvodu napojeni na kanalizaci, budou
muset prokazovat legální likvidaci odpadních vod (pouze vyvážených na
čističku odpadních vod v Poličce, jiná
likvidace není možná) v množství dle
údajů vodného na vodoměru z čističky odpadních vod. spotřeby (zákon
č. 254/2001 § 38, odst. 6).
Propočet nákladů likvidace splaškových vod do čističky odpadních vod:
Náklady likvidace odpadních vod
z žumpy
350 Kč/m3
z jímky
46 Kč/m3
Spotřeba vody na 1 osobu cca 30 m3
a rok - 4 členná rodina 120 m3 za rok.
Propočet nákladů za vývoz odpadních vod z jímky:
Objem fekální cisterny je cca 7,5 m3,
pro odvoz 120 m3 musí jet 16 x (pokud
je jímka o objemu 7,5 m3), budeme-li
počítat cenu za dopravu 750 Kč za jednu jízdu, budou náklady na likvidaci
odpadních vod:
Doprava 16 x 750
12 000 Kč
Likvidace
od. vod 120 x 46
5 520 Kč
celkem
17 520 Kč

Z toho vyplývá, že likvidace 1 m3 odpadních vod vyvážených na čističku
vyjde na 146 Kč/m3, (předpokládaná
cena za stočné by měla být do 50 Kč/m3
– přesná cena bude stanovena v září).
I z tohoto důvodu zastupitelstvo obce
nabízí občanům bezúročnou půjčku,
aby všichni mohli své nemovitosti napojit a nemuseli hradit tak velké poplatky za vyvážení odpadních vod na
čističku do Poličky.
Kdy bude možné napojení
Napojení domovních přípojek na
hlavní kanalizační stoku bude sděleno
občanům prostřednictvím letáků roznáškovou službou České pošty a místním rozhlasem.
K zprovoznění kanalizačních přípojek by mělo dojít do konce roku 2013,
toto datum je závazný ukazatel ve
smlouvě se SFŽP ČR. Každá domácnost v průběhu měsíce září obdrží Přihlášku k vypouštění odpadních vod,
kterou vyplněnou odevzdá na OÚ.
Následně obdrží Smlouvu o vypouštění odpadních vod, kterou po podpisu
odevzdá na OÚ.
Fakturace stočného bude probíhat
2x ročně. Poplatek za vypouštění odpadních vod se bude platit zálohově na
účet obce – forma platby bude projednána s občany při odevzdání Smlouvy
o vypouštění odpadních vod. Úhrada
za vodné bude probíhat jako doposud.
V den napojení domácnosti na kanalizační stoku bude zapsán stav vodoměru.
Firmy, které nabízejí zhotovení kanalizačních přípojky:
• Stoklásek Pavel, Pomezí 100
tel. 736 780 575
• Večeřa František, U Liboháje 65
Polička, tel. 604 371 210
• Vrabec Michal, Lubná u Poličky 78,
tel. 731 588 510
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Jaro s mladými hasiči SDH Pomezí
Druhým rokem byla
činnost mladých hasičů
ovlivněná nejen hrou Plamen, ale i Okresní ligou,
jejíž první ročník loni
naši mladší žáci jasně vyhráli.
Do soutěží jsme nastupovali s jedním družstvem mladších žáků a dvěma starších. Starší žáci A jsou sestaveni především z loňských šampiónů
z kategorie mladší, tedy letošní šesťáci. K těmto borcům nutno doplnit, že
oproti druhým týmům mají velký handicap s ohledem na svůj věk, tělesné
i rychlostní proporce a zejména k novým disciplínám, které vykonávají úplně poprvé. Starší B tým jsou již zkušení
borci z osmé a deváté třídy.
1. závod ligy – O Pohár Malé Hané –
11. 5. 2013 – Velké Opatovice
• Mladší žáci – skočili na 4. místě
pouze vinou zbytečných chyb. Jinak
by soutěž jasně ovládli.

Požáry lesních
porostů
Požáry lesních porostů patří z hlediska podmínek lokalizace a likvidace
požáru k nejsložitějším a nejnáročnějším:
• hoří rozsáhlá plocha
• nedostatek vody
• nedostatečné množství sil a prostředků požární ochrany
• nepřístupnost místa, nedostatečná
únosnost terénu (Tatra 815 CAS 32
a jiná těžká technika nemůže projet).
Z toho všeho je vidět, jak nebezpečné
je zakládat v lese a jeho blízkosti oheň.
Vystavujeme tak nebezpečí požáru les,
sebe i hasiče.
Je zakázáno rozdělávat oheň v lese
a 50 m od okraje lesa. Jsou tu, ale vyjímky. Je třeba povoleno pálit v lese
v na pasece větve. Toto pálení větví
máme povinnost nahlásit na operační středisko pardubického kraje. Buď
telefonem na čísle 950 570 112, nebo
elektronicky na www. hzspa. cz vyplněním a odesláním formuláře.
Stále platí zákaz plošného vypalování trávy.
Preventista SDH Pomezí
Miloš Baláš
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• Starší A – výborný výkon bez chyb
stačil na vynikající 8. místo z 23
družstev.
• Starší B – doslova a do písmene totéž
jako mladší žáci. Tedy 4. místo, ale…
2. závod ligy – O pohár starostky obce
Pomezí – 18. 5. 2013 – Pomezí
• Mladší žáci – opět s chybami, a proto
až 5. místo
• Starší A – vynikající štafeta dvojic
(5. místo), špatný požární útok, nakonec 10. místo celkově.
• Starší B – kdo na závodech nebyl,
může litovat. Obě disciplíny vyhráli
rozdílem třídy, takže jasné 1. místo!!!
3. závod ligy – Poličská pohárová soutěž – 25. 5. 2013 – Polička
• Koblížci – naše přípravka se sešla
pouze v tomto jediném závodě a skočila 14.
• Mladší žáci – chyb tolik, že víc snad
už nejde – výsledkem je 12. místo
• Starší A – výborný útok (21.87 s)
a konečné 6. místo z 21 účastníků
• Starší B – nejlepší útok v historii Poličského závodu i Okresní ligy – nástřiky PP – 16.28 s, LP – 16.45 s a jasné 1. místo
4. závod ligy – požární útok při hře
Plamen – 1. 6. 2013 – Sádek
• Mladší žáci – dali vzpomenout na
lepší časy a výsledkem bylo 4. místo
• Starší A – výsledný čas 22.87 s byl
velmi dobrý, ale při kvalitě soutěže
stačil až na 12. místo
• Starší B – kdo přišel půl hodiny po
začátku soutěže, přišel (stejně jako

v Poličce) zbytečně, protože – nástřiky – PP -16.95 s, LP – 16.82 s a opět
bezkonkurenční vítězství
Hra Plamen 2012-2013 – 31. 5. 2013 –
Sádek
Do vodo-bahenní bitvy nastupovala
všechna tři naše družstva ze špatného
umístění po podzimu. Přesto se nakonec všechna družstva zlepšila o čtyři
místa, takže Mladší – 6. místo, Starší
A – 10. místo, Starší B – 5. místo.
Okresní liga – po 4 závodech ze 7
• Mladší – 7. místo, Starší A – 8. místo, Starší B – 1. místo (s náskokem 16
bodů na druhý tým!)
To nejlepší nakonec!
Po fantastickém výkonu Starších
B v závodě v Poličce dostal tento tým
osobní pozvánku na Mistrovství České republiky České a Moravské hasičské jednoty v požárním sportu v Hlinsku ve dnech 15. - 16. 6. 2013!!! Naši
borci se ve velké konkurenci neztratili
a obsadili 8. místo. Ve stejném termínu
(sobota 15. 6. 2013) se Terezka Preclíková a Dominika Vápeníková zúčastnily v Trutnově Krajského kola hry
Plamen v disciplíně na 60 m překážek
v závodě jednotlivců a děvčata obsadila místa v první polovině startovního
pole!!!
Vedoucí mladých hasičů Václav Štaud
a Jiří Svoboda děkují dětem za sportovní výkony a za vzornou reprezentaci
Pomezí.

Povodňová sbírka 2013
Ve dnech 7. - 8. 6. 2013 Obec Pomezí a SDH Pomezí vyhlásili materiální
sbírku pro obec Budiměřice zasaženou povodní. V neděli se hasičské
auto s přívěsem vydalo do postižené
obce. Po příjezdu jsme zjistili, že daná
obec již naši pomoc tak nutně nepotřebuje a tak jsme se vydali o padesát
km dále do obce Vojkovice, pod kterou spadají další obce Bukol, Křivoudy a Dědibaba (obec leží ve střední
části Polabské nížiny mezi průmyslovými městy Kralupy nad Vltavou
a Neratovice).
Všechny čtyři obce, zejména poslední tři byly zalité vodou, která
v den našeho příjezdu konečně ustou-

pila. Naskytl se nám pohled na vytopené domy, před kterými se kupily
hromady nábytku, spotřebičů a všech
zničených věcí z domácností. Kolem
byla zaplavena pole, která tvořila obrovskou lagunu a vzduchem se šířil
zápach bahna.
Všechny věci Vámi darované byly
vyloženy a okamžitě rozdělovány postiženým domácnostem v obci, což
nejlépe svědčí o tom, že naše pomoc
se dostala, kde ji bylo třeba.
Patří Vám všem neskutečný dík
a poděkování.
Za OÚ a SDH Pomezí
Věra Chemišincová

Školka není jen pro děti
Jsme rádi, že vás můžeme informovat
o akcích, které nad rámec výchovně
vzdělávacího programu u nás, v 1. Mateřské škole (dolní)  Pomezí, pořádáme
pro veřejnost. Mateřská škola se tak
stává i pro dospělé místem příjemně
strávených okamžiků, kde se setkávají
rodiče, děti a jejich přátelé z blízkého
i vzdálenějšího okolí.
Už pátým rokem se ve školce scházejí ženy, kterým učaroval přírodní
materiál – pedig. Pod vedením Ka-

vé bylo i aranžování do dýní z podzimních surovin a materiálů.
I v příštím školním roce chceme nechat dveře naší MŠ otevřené pro podobné aktivity a pozvat tímto mezi nás
i další zájemce. Zároveň chceme touto
cestou poděkovat všem, kteří nám pomáhají organizovat tyto odpočinkové
činnosti.
Kolektiv zaměstnanců
1. MŠ Pomezí (dolní)

Přehled akcí
na rok 2013
srpen Nohejbalový
turnaj
s občerstvením
srpen Turnaj Staré
gardy
srpen Zahájení mistr.
soutěží v kopané
září Zájezd pro
důchodce
28. 9. Zábava
19. 10. Posvícenecká
zábava
2. 11. Zabíjačka
11. 11. Vítání svatého
Martina
listopad Zábava – Kyvadlo

SDH
Pomezí
Sokol
Pomezí
Sokol
Pomezí
SPOZ
Pomezí
SDH
Pomezí
MS Nova
SDH
Pomezí
ZŠ a MŠ

Sokol
Pomezí
30. 11. Vánoční inspirace K. komise,
Klub žen
5. 12. Peklo v hasičárně
SDH
Pomezí
prosinec Adventní koncert OÚ Pomezí
teřiny Otcovské vytvářejí praktické
a krásné věci, kterými si lze vyzdobit
domácnost nebo potěšit příbuzné. To,
co už šikovné ruce maminek a jejich
ratolestí vyrobily, by vydalo na obsáhlý katalog.
Zábavné bylo i barevné tvoření z polymerové hmoty Fimo a Cernit pod vedením Daniely Jánové, kdy si maminky s dcerami měly možnost vyzkoušet
výrobu šperků, čajítek a ozdobných
rukojetí lžiček. Také další dílny, jako
např. origami a papírové šperkování
s Pavlou Juklovou nebo smaltovaní
šperků s Olgou Hudskou, nabídly možnost osvojit si nové techniky netradiční rukodělné práce. Na spolupráci rodičů a dětí byly zaměřeny také dílny,
kde všichni měli možnost vyzkoušet si
linoryt, tkaní koberečků či výrobu textilních šperků.
Už tradiční činností se stalo aranžování, které probíhá ve spolupráci
se Střediskem volného času Mozaika
v Poličce. Pod citlivým vedením Jitky
Vápeníkové vznikají květinové aranže,
jež pak zdobí naše domovy o Adventu,
Vánocích nebo Velikonocích. Zajíma-

Stašov je nám blíž
Adámek Fáber, Pavlínka Andrlová
a Mareček Bukáček jsou tři žáci 2. třídy,
kteří dojíždějí ze Stašova. Kde bydlí tito
naši spolužáci jsme do soboty 8. června
2013 nevěděli. Záměr naší paní učitelky
byl sobotní den strávit právě tam. Akce
byla i s rodiči.
Natěšení jsme se nemohli rána dočkat.
Sluníčko krásně svítilo. Celý Stašov byl
na naši návštěvu připraven – paní Kalinová v lomě, pan starosta Vendolský
a statek s koňmi manželů Němcových.

To byla paráda. Nikde a nikdo se nenudil, na statku u paní Němcové jsme se
cítili jako doma. Jízda na koních, předvedení domácích zvířat, soutěže i na koloběžkách, pískové hrady, trampolína,
dobrá mňamka; to všechno bylo super
a k tomu tolik potřebné nebe. Domů se
nám ze Stašova vůbec nechtělo ani po
třetí hodině odpoledne. I Stašováci s rodiči si to užívali.
Rozcházeli jsme se s moc pěknými
dojmy a vědomím, že jsme zase Stašovu
blíž.
Pomůže nám to příští rok, až se budeme učit o Pomezí a sousedních vesnicích.
Děkujeme paní Kalinové za prohlídku lomu, panu Vendolskému za to, že se
o nás postaral a manželům Němcovým
za milé přijetí.
Doporučujeme všem zájemcům se podívat do Stašova.
Zapsali žáci 2. třídy a fotku přiložila
paní učitelka Duchečková Marie
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Pozvánka do Kraje Soutěž hlídek mladých zdravotníků
Smetany a Martinů Mladí zdravotníci Základní školy v Po- reprezentovali v krajském kole, které se
Bystré - 7. 7. 2013 od 17.00 hod. –
Youth camp 2013 – společné vystoupení mladých zástupců 11 zahraničních zemí Cultural village of Europe,
které bude vyvrcholení týdenního
pobytu v Bystrém. Téma: „Technika
a civilizace v tanci, umění a divadle“.
Vystoupení se uskuteční na zahradě
za hasičskou zbrojnicí. Dále zahraje
kapela Do větru, občerstvení.

mezí se na jaře připravovali na okresní
soutěž mladých zdravotníků. Hlídka
mladých zdravotníků z prvního stupně
obsadila v okresním kole hezké 2 místo.
Starší žáci ve složení Andrea Vápeníková, Tomáš Nikl, Marika Bukáčková, Dominika Vápeníková a Karin Slezáková
vyhráli okresní kolo a Pomezí následně

konalo ve Svitavách. Malé zaváhání na
počátku soutěže je odsunulo z medailového umístění.  Věříme, že tyto šikovné
děti využijí svůj zdravotnický výcvik
a získané zkušenosti v běžném životě
a stanou se oporou pro své okolí.
Učitelé ZŠ Pomezí
M. Duchečková a J. Svoboda

Dolní Újezd - 13. 7. 2013 od
20.00 hod., ITALSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA v hasičském areálu v Bořkově,
hraje KaM Beat
Litomyšl - 12. 7. 2013, 18.00 a 19.30,
Toulovcovy prázdninové pátky, Toulovcovo náměstí, Litomyšl
• Od 18.00 - O lakomé mlynářce pohádku pro děti uvede Divadlo
Pohádka (Praha).
• Od 19.30 - Jaroslav Uhlíř - folkový
koncert.
Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se koná v Music
clubu Kotelna.
Lubná – 27. 7. 2013 od 20.00 hod. Pouťová zábava - Skalka Lubná
Oldriš – 12. - 14. 7. 2013 Pouťové
slavnosti
• 12. 7. - Diskotéka za Orlovnou od
21.00 hod.
• 13. 7. - Taneční zábava za Orlovnou
– hraje skupina Kyvadlo začátek od
20.00 hod.
• 14. 7. - od 10.30 slavnostní pouťová
mše v kostele Sv. Markéty v Borové v odpoledních hodinách posezení za Orlovnou při občerstvení
a hudbě
Polička – 12. – 13. 7. 2013 – ColourMeeting Polička – mezinárodní
multižánrový festival v jedinečném
prostředí poličských hradeb nabitý
hudebním, divadelním i výtvarným
potěšením a zábavou.
Sebranice – 31. 7. 2013 od 15.30 hod.
- na prostranství u jídelny Agrodružstva v Sebranicích – Dětská zábavná show s klaunem a kouzelníkem
Čárymáryfukem, dětská diskotéka
s výukou diskotanců, soutěže a hry
o ceny, skákací hrad.
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Z jednání zastupitelstva dne 22. 5.
Zastupitelstvo obce:
• Schvaluje čerpání rozpočtu obce
k 30. 4. 2013.
• Schvaluje plán úkolů RO a ZO na
2. pololetí 2013.
• Schvaluje stanovy svazku obcí Mikroregion Poličsko, Kraje Smetany
a Martinů a Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.
• Bere na vědomí průběh stavební
akce „Kanalizace Pomezí“.
• Schvaluje prodej p. č. 1025/7 za
cenu 20 Kč. Neschvaluje prodej
p. č. 2814/1 část.
• Schvaluje nákup p. č. 42/1 část.
• Schvaluje smlouvu o výpůjčce nádob na tříděný sběr mezi Obcí Pomezí a EKO-KOM a. s. a
• pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
• Bere na vědomí ukončení projektu
„Technické školky“.
• Schvaluje výjimku z počtu žáků pro
1. MŠ Pomezí na 30 dětí.

• Schvaluje částku 289 500 Kč na
předfinancování dotace pro SDH
Pomezí od MAS Poličsko.
• Schvaluje firmu VIA -ALTA a. s. na
organizaci výběrového řízení na dodavatele zařízení pro „Kompostárnu
Pomezí – malé zařízení“ a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
• Neschvaluje stanovení průzkumného území konvenčních ložisek ropy
a zemního plynu společnosti SouthOil s. r. o. v katastrálním území
obce Pomezí.
• Schvaluje závěrečný účet obce za rok
2012 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Pomezí bez
výhrad.
• Schvaluje výzvu k podání cenových
nabídek na zpracování digitálního pasportu místních kominikací
v obci Pomezí.
• Schvaluje bezúročné půjčky pro
obyvatele do výše 10 000 Kč na kanalizační přípojky.

O myslivcích a dětech
Náš Myslivecký spolek NOVA Pomezí se pro školní rok 2012/2013 ujal
zodpovědného úkolu, kterým je vyřazování dětí z Mateřské školy v Pomezí.
Tato tradiční akce probíhá každým
rokem a postupně se jejího naplnění
zhošťují různé společenské organizace působící v obci Pomezí. Když jsme
tuto štafetu převzali, přemýšleli jsme,
jak se s tímto úkolem vypořádat. Jako
cíl jsme si stanovili seznámení dětí
s přírodou, jejími zákonitostmi a také
s činností myslivců, kteří se díky lidem neznalým často stávají terčem
kritiky a pomluv.
Naše první setkání se uskutečnilo
v mateřské školce, kde jsme uspořádali besedu pro děti se soutěžemi, zaměřenými na poznávání zvířat a život
v lese. Děti prokázaly velmi pěkné
znalosti a po zásluze byly odměněny věcnými cenami. Zároveň jsme se

s dětmi dohodli, že nám pomohou se
shromažďováním krmiva pro zimní
přikrmování zvěře a zároveň se aktivně zúčastní krmení v lese. Pro nás,
kteří jsem se této besedy aktivně zúčastnili, bylo povzbuzující, jak děti
dokáží bezprostředně reagovat a jaké
mají znalosti o přírodě. Vnímáme
tuto činnost také jako náš skromný
příspěvek k výchově dětí k lásce a úctě
k přírodě, kterou je třeba v dětech
a mladých lidech budovat, abychom
se všichni mohli i nadále těšit z naší
krásné přírody.
Další akcí, kterou jsme pro děti připravili, byl výlet do lesa. I přes počáteční komplikace způsobené chřipkovou epidemií, která zhatila první
dohodnutý termín, se vše zdařilo. Pomoc při zajištění přepravy dětí nám
nezištně nabídlo SDH Pomezí a jejich
vozidlem Milan Makovský převezl

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Dopravní soutěž je pro žáky základních škol vyvrcholením školní výuky
dopravní výchovy. V oblastním kole
v Poličce získali nejmladší 3. místo
a starší s přehledem vyhráli.
V okresním kole byli mladší ve velké
konkurenci třetí a starší opět nenašli
přemožitele. Pomezí mělo, tak jak je již
dlouholetou tradicí, své zástupce v krajském kole. To se konalo v Heřmanově
Městci a Pardubicích.

Žáci ve složení Dominika Vápeníková, Nikola Haklová, Tomáš Zerzánek
a Josef Baldík se zařadili mezi absolutní
špičku soutěže a s malým odstupem obsadili 3. místo.
Po mnoholetých úspěších v dopravní
soutěži mladých cyklistů je naše škola velmi známa v rámci Pardubického
kraje a soupeři s ní musí počítat v boji
o postup do republikového kola.        
Mgr. Jiří Svoboda

děti do lesa mezi Pomezí a Květnou.
Připravili jsme pro ně bohatý program, ukázali jsme dětem myslivecká
zařízení - krmelec, děti měly možnost
si zblízka prohlédnout ulovenou lišku
a divoké prase. To děti velmi zaujalo
a bylo znát, že většina takhle zblízka
vidí zvěř poprvé.
Potom jsme se rozdělili do skupin,
děti si rozdělily krmení pro zvěř, které nashromáždily a přivezly s sebou.
Společně jsme se vypravili k jednotlivým krmelcům, kde měli děti možnost vlastní rukou přispět k zimnímu
přikrmování zvěře.
Při zpáteční cestě se jedné skupince
podařilo potkat daňky, zároveň jsme
dětem ukazovali stopy ve sněhu a seznamovali je s životem zvířat v lese.
Po návratu na výchozí místo bylo pro
děti připraveno opékání klobás, čekal
je teplý čaj a sladkosti.
Po posilnění děti odjely zpět do
školky, doufáme, že to pro děti byl zajímavý den. I pro nás bylo fajn, že jsme
měli možnost přispět svoji trochou do
mlýna rozšiřování znalostí dětí o přírodě a rozptylování fám a polopravd
o myslivcích, jejichž cílem je pouze
zabíjet zvířata, jak prezentuje část veřejnosti.
Členové MS NOVA Pomezí

3R v odpadovém
hospodářství
Pardubice, 19. 3. 2013 – V několika našich posledních článcích jste se
mohli setkat s tvrzením, že „Reduce,
Reuse, Recycle“ není jenom heslo. Ale
co vlastně tato tři podobně znějící anglická slova znamenají?
Heslo „Reduce, Reuse, Recycle“
vládne světu a rychlostí světla proniká do všech oblastí lidského života.
Tak zvaná 3R vyjadřují, jak bychom
se měli chovat k věcem okolo nás,
abychom chránili životní prostředí a zabránili tomu, aby se z planety
Země zanedlouho stala jedna velká
odpadní jáma.
1. REDUCE = OMEZTE
SPOTŘEBU!
Problému současné ekologické krize je naše společnost založená ve ▶
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▶ velké míře na spotřebě. To opravdu nejlepší, co pro naši planetu můžeme udělat, je využívat méně z jejích
zdrojů.
Předtím, než si něco koupíme, bychom si měli položit následující otázky: Opravdu tento výrobek potřebuji?
Existuje nějaký jiný výrobek stejného
druhu, ale šetrnější k životnímu prostředí? Jak dlouho mi vydrží? Vím
něco o jeho výrobě, použití, nebo
o tom, jak se v přírodě rozkládá? Kde
byl tento produkt vyroben a za jakých podmínek? Je možné tento produkt recyklovat a byly suroviny použité k jeho výrobě získány za šetrných
podmínek?
2. REUSE = OPĚT POUŽIJTE!
Bohužel žijeme v době, kdy je spousta věcí „na jedno použití“ a my jsme
neustále vybízeni k nákupu nových
a vylepšených produktů. Přehlížíme
přitom fakt, že ty staré výrobky, které
už doma máme, se dají mnohdy snadno opravit či jinak opětovně využít.
Při nákupu bychom se měli snažit
koupit výrobek, který má dlouhou trvanlivost. Pořiďte si například látkovou nákupní tašku místo jednorázových plastikových sáčků. Při správné
péči nás nepřekvapí, že mnoho našich věcí vydrží celou jednu generaci,
nebo nás dokonce přežijí. V případě
výrobků, které jsou vzhledem ke svému původnímu účelu znovu nepoužitelné, zapojte svou vynalézavost
a snažte se pro ně najít nové využití.
Pokud máte pocit, že už pro ně nenajdete žádné uplatnění, zapřemýšlejte
nad tím, kterému vašemu známému
by udělaly radost.
3. RECYCLE = RECYKLUJTE!
Raději, než byste nějakou věc vyhodili jenom proto, že už vám ani nikomu jinému nepřináší užitek, se ji
pokuste předat k recyklaci. Recyklace je lepším řešením než skládkování
odpadu na skládkách nebo jeho spalování bez využití bez využití energie
a čištění spalin.
Nezapomeňte, „Reduce, reuse, recycle“ opravdu není jenom heslo.
Petra Smuts, RRA PK
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Základní škola Pomezí byla v Paříži
Ve dnech 3. - 7. 5. 2013 se 2. stupeň
Základní školy Pomezí vydal na zájezd
do Francie, na který se už všichni moc
těšili. Vyrazilo se kolem třetí hodiny od
obecního úřadu, a i když jsme měli při
odjezdu trochu děštivé počasí, neztraceli jsme dobrou náladu. Čekalo nás
dlouhých 16 hodin cesty v autobuse.
I když jsme byli díky spánku trochu

li k Louvru, spatřili jsme tam vzácnou
Monu Lisu a známý obraz Poslední večeře. Po prohlídce muzea jsme se pěšky
vydali k entre Pompidou, muzea moderního umění s mnoha zvláštními, ale
zároveň moderními a krásnými exponáty. Po krátém odpočinku nás čekala
cesta metrem k Bazilice Sacré-Cœur.
Výhled od ní byl opravdu nádherný. Po

rozlámaní, hned nás to přešlo po příjezdu do Francie a při pohled na Eiffelovu
věž, která měří 324 m. Naštěstí jsme ji
vyšlapali bez závratí až do druhého patra a pak jsme jeli výtahem. Pohled byl
zkrátka neuvěřitelný. Další cesta vedla
do Invalidovny s ostatky Napoleona
a ke katedrále Notre Dame. Den jsme
zakončili návštěvou Pantheonu a jeli
se ubytovat do hotelu. Po noci už ne
v autobuse nás čekala návštěva známého Versailles. Nejen zámek ale i velké
zahrady, které ho obklopují, byly prostě
nádherné. Ve Versailles byly i trhy, kde
jsme měli možnost ochutnat známé
francouzské bagety. Poté jako bychom
skočili z Historické Paříže do 21. století.
Jenom jeden tunel nás dělil od nejmodernější čtvrti Paříže La Defence, která
se velmi podobá Newyourskému Manhatnu. Dál jsme jeli do muzea letectví
a kosmonautiky, kde jsme si prohlédli
letadla, ale i vesmírné rakety a družice. A tím náš den končil a my zamířili
do hotelu. Čekalo nás zabalení všech
věí a příprava na odjezd. Hned ráno
po naložení všech zavazadel jsme vyje-

prohlídce došlo i na nákupy suvenýrů.
Člověk nevěděl, kam s očima dřív. Ale
myslím, že každý si koupil to, co chtěl.
Bylo po nákupech. Už se stmívalo a přicházel pomalu večer. Zajeli jsme se ještě podívat na Vítězný oblouk, u kterého
je oheň na památku obětí válek, který
nevyhasnul už pár desítek let. Naše poslední cesta vedla tam, kde jsme začali.
K Eiffelově věži. Každý večer okolo desáté hodiny se celá rozsvítí a rozbliká,
jako by ji někdo posypal třpytícím se
prachem. Využili jsme posledních pár
okamžiků a tuto krásu si nafotili. Přišel
čas odjezdu, nasedli jsme do autobusu
a vyrazili směr Pomezí. Z oken autobusu jsme si ještě vychutnávali poslední
pohledy na noční Paříž až jsme z toho
usnuli. Ráno jsme se probudili skoro
u českých hranic. Za pár hodin jsme už
viděli naši školu a obecní úřad, u kterého nás už vyhlíželi rodiče. Byli jsme
rádi, že jsme doma, ale docela nám ta
Paříž bude chybět a většina ví jistě, že
se tam ještě někdy znovu podívá.
Žákyně IX. třídy Radka Culíková

Skládkování odpadů je známé již od pravěku
Pro konečné nakládání s odpady
existují v současné době tři běžné
a ověřené metody - skládkování, energetické využití odpadů a využití odpadů jako paliva pro cementárny. Nejstarším a nejrozšířenějším způsobem
nakládání s odpady je jejich ukládání
na skládky. Současné metody skládkování se však na rozdíl od minulosti řídí
velmi přísnými pravidly.
Produkce odpadů a potřeba jejich
odstraňování je úzce spjata se sdružováním člověka do skupin. Již z pravěku
jsou známy odpadní jámy, které člověku sloužily pro zbavování se odpadu,
zejména organické povahy. „Současná
skládka je vlastně také odpadní jáma,
i když funguje za úplně jiných pravidel. Princip skládkování je tedy znám
již několik desítek tisíc let,“ říká Martin
Lochovský, manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM, a.s.
Pro výstavbu skládek platí celá řada
předpisů a technických norem, které se

Pouťová zábava
Vážení spoluobčané,
na konci dubna 2013 se uskutečnila
pouťová zábava, kterou každoročně
pořádají rodiče žáků prostřednictvím
SRPŠ při ZŠ Pomezí. Výtěžek z těchto
zábav je určen a využíván na aktivity
žáků naší školy.
Tento rok byla účast na zábavě velice slabá, proto ani čistý zisk nebyl
valný. Tichou (ale zaručenou) poštou
se k nám dostala informace, že někteří
(a teď cituji): „Nebudou přece přispívat
na platy učitelům.“ Ubezpečujeme vás,
že veškeré finance ze zábav, ale i z pravidelných příspěvků jsou použity jen
a jen na činnost dětí.  
V letošním roce dostanou vycházející žáci poukaz na zboží v hodnotě
500 Kč. Vyberou si z nabídky firem:
Knihkupectví M. Dolejš, Enter nebo
Prima Sport.
Tímto chceme velice poděkovat
všem sponzorům dárcům, kteří nezištně přispěli do tomboly. Doufáme,
že v příštím roce bude účast hojnější,
a to nejen ze strany rodičů. Děláme to
přece pro všechny děti, které chodí do
Základní školy v Pomezí.
Za sdružení rodičů a přátel školy
kolektiv pořádajících rodičů

snaží o zabezpečení minimalizace vlivu skládky na okolní životní prostředí.
Skládky se budují v přirozených prohlubních, na rovině nebo třeba v opuštěných lomech. Od okolního prostředí
musí být izolované pomocí silné fólie,
na které je nanesena drenážní vrstva.
Ta má za úkol odvádět z tělesa skládky přebytečnou vodu. Teprve na tuto
vrstvu, která se ještě často překrývá
geotextilií, se naváží odpad.
Každá skládka má svůj plán, podle
kterého se odpady ukládají na jednotlivá místa. Skládka se zaplňuje postupně, v tzv. kazetách. Odpady se po
dosažení určité mocnosti překrývají
inertním materiálem, škvárou nebo
zeminou, aby se zabránilo úletům
lehkých odpadů do okolí. Odpady se
rozhrnují a hutní pomocí tzv. kompaktoru, těžkého válcovacího stroje.
„Základními nevýhodami skládky je
zábor půdy, ztráta využitelných surovin a vznik skládkového plynu,“ vysvětluje Martin Lochovský a dodává:
„Skládkový plyn vzniká rozkladem
zejména bioodpadu, je silně hořlavý
a většina skládek proto tento plyn jímá,
spaluje v kogeneračních jednotkách
a vyrábí elektrickou energii. Podle velikosti skládky se plyn může využívat
i několik desítek let.“ Po ukončení životnosti skládky se těleso rekultivuje,
tj. překrývá se vrstvou ornice a vysévá
se tráva, případně sází nízké dřeviny.
Protože skládkování s sebou nese po-

Všeho s mírou
V pátek 24. května   2013 proběhl
v Pomezí ekologický projekt žáků základní školy Všeho s mírou. Jednalo
se již o 15. ročník. Děti si v průběhu
školního roku zvolí téma a na něm
pracují. Výstupy svých prací představí ostatním žákům školy a veřejnosti.
Děti z prvního stupně se prezentují
hravou formou, žáci druhého stupně
k prezentaci přistupují více vědecky.
A jaká témata byla letos představena?
Stromy, voda, hasiči, kanalizace, čím
se doma topí, křivení páteře či výzkum
čistoty Bílého potoka. V průběhu školní docházky se tak děti dozví o vhodném chování ke svému životnímu prostředí. Naučí se vyvažovat své potřeby
se zájmy přírody.

tenciální riziko kontaminace životního prostředí, je provozovatel skládku
povinen po její rekultivaci a uzavření
ještě třicet let monitorovat a garantovat její bezpečnost. Přesto se jedná
o zařízení, které je v současné době pro
nakládání s odpady nezbytné a při dodržování všech legislativních předpisů
také bezpečné.
Skládky odpadu se nacházejí i v Pardubickém kraji. Odpad je svážen například na skládku v Srní u Hlinska
(TS Hlinsko, s.r.o.) či v Bystrém (TS
Města Bystré s.r.o.).
Ing. Jarmila Krejčí, RRA PK

Cenová nabídka
firmy Savos
s dodáním zdarma až domů
Šachtové dno průchozí
DN 400/150
780 Kč
Šachtová roura DN 400/1 m 435 Kč
Šachtový poklop 1,5 t DN 400 275 Kč
CENA CELKEM ZA KOMPLET
1 803 Kč s DPH
Další možné rozměry šachtové roury:
DN 400/1,5 m
650 Kč bez DPH
DN 400/2 m
870 Kč bez DPH
Roury je možné zkrátit dle Vašeho
přání na potřebnou délku.
Nabídka dalšího potřebného
materiálu
Kód
Název zboží
Kč s DPH
1721054 KG trubka 100/1 m 71.90
1721072 KG trubka 100/2 m 134.70
1721052 KG trubka 100/5 m 308.80
1721065 KG trubka 125/1 m 89.40
1721058 KG trubka 125/2 m 151.70
1721053 KG trubka 125/5 m 354.60
1721068 KG trubka 150/1 m 130.40
1721067 KG trubka 150/2 m 234.30
1721066 KG trubka 150/5 m 539.90
1721075 KG koleno 100/87 38.30
1721076 KG koleno 125/87
61.60
1721036 KG koleno 150/87
93.50
Kontaktní osoba:
		Jiří Zerzánek
		Tel.: 603 528 961
		zerzanek@savos.cz
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Sokol Pomezí - informace o aktivitách
Vážení sportovní přátelé,
přeji Vám, hezké dny a pěkné počtení v našem obecním zpravodaji. Rád bych
Vás touto cestou informoval
o aktivitách Sokola Pomezí.
Fotbalový oddíl má za sebou těsně
skončenou úspěšnou sezonu, ve které
nám velikou radost udělali naši nejmladší - žáci do 15 let. Jejich spanilou
jízdu okresním přeborem 7 + 1 narušil
za celou sezonu jediný prohraný zápas a pod vedením trenéra Andrleho
a asistenta Fajmona se stali zaslouženě

Kontakt na OÚ Pomezí:
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mistrem okresu. Pepík Mareš se stal
navíc s počtem 41 branek nejlepším
střelcem okresu. Pohár vítězům předal
předseda okresního fotbalového svazu
p. Kadlec.
V kategorii mužů máme dvě mužstva. Nejprve zhodnotím mužstvo A,
které do této sezony nastoupilo s novou trenérskou trojicí Kotásek  Vítězslav, Svoboda Radek, Sedliský Petr.
Představím Vám p. Kotáska. Dříve
působil ve Zbrojovce Brno, jako aktivní hráč, později hrál v zahraničí,
kde působil také jako trenér. Po pře-

stěhování do naší obce, přijal nabídku
fotbalového oddílu na místo hlavního
trenéra  a s p. Svobodou a p. Sedliským
přivedli   A tým až na třetí příčku 1B
třídy krajského přeboru, která nám
umožňuje postup do vyšší  - 1A třídy
krajského přeboru.
Tento krok, musí oddíl velice pečlivě
zvážit. Po sportovní stránce je to veliká výzva a historický úspěch, ovšem
ekonomická situace a vysoké náklady
na cestování po celém území pardubického kraje nás nutí hodně přemýšlet, přestože tento kolektiv hraje velice líbivý a pohledný fotbal, na který
se o víkendu těší mnoho občanů naši
obce.
Mužstvo   B   vede dlouholetý trenér
našeho oddílu p. Stýblo Milan, který
přivedl k tomuto sportu své dva syny
Milana i Petra a nyní reprezentuje naši
obec i jeho vnuk Filípek.
Kolektiv tohoto mužstva tvoří odchovanci z řad žáků i dorostu a tvoří
hráčskou základnu pro posílení a přípravu pro starty za A mužstvo. Letošní
sezona byla pro toto mužstvo první,
a ve 4. třídě okresní soutěžě se umístilo
v polovině tabulky.
Pro příští sezonu, která začíná v polovině prázdnin budeme pokračovat
v soutěži žáků společně s Rohoznou,
v soutěži dorostu společně s Poličkou
a mužstva mužů zůstanou zřejmě na
stejné ůrovni. K tomuto kroku nás
vedlo rozhodnutí udržet sport v Pomezí pro poctivé a zapálené jedince, před
rozhodnutím rušit žákovské kategorie.
Věřím, že zdraví a dobrá fyzická
kondice dostane přednost před vysedáváním u počítačových her.
V tomto ohledu zaslouží obdiv „Stará
Garda Pomezí“, kde muži v pokročilém, mnohdy i důchodovém věku trénují, sportují a soutěží jako za mlada.
Tento kolektiv starostlivě vede p. Červený Jindřich - senior.
O dalších sportovních aktivitách (stolní tenis a hokej) Vás budeme informovat v dalším vydání zpravodaje.
Na závěr mého příspěvku Vám všem
jménem sportoců Sokola Pomezí přejí
pevné zdraví, veselou mysl a dobrou
náladu spojenou se slunečným počasím v prázdninovém čase.
Stoklásek Zdeněk, Sokol Pomezí
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