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Informace z Obecního úřadu Pomezí
Vážení občané
Každý den nám přidává několik
minut světla a jaro již viditelně vstupuje do přírody i našich domovů.
Letošní zima byla skoupá na sníh.
Někteří byli spokojeni, milovníci
zimních sportů však nesli průběh
letošní zimy nelibě. Přírodě bohužel
nedokážeme poručit, a tak musíme
doufat, že další roční období proběhnou k naší spokojenosti (na pouť
nebude padat sníh, nepomrznou rozkvetlé stromy a v létě nebudeme vytahovat teplé oblečení).
Vraťme se do roku 2013.
12. prosince 2013 byla zkolaudována největší stavební akce v historii
obce – kanalizace splaškových vod.
Samotná stavba trvala bez přestávky
dva roky. Příprava na budování kanalizace započala však již od roku
2007, kdy se 16. 10. 2007 uskutečnilo první veřejné projednávání stavby
s občany obce.
Podívejme se na stavbu z finančního hlediska.
Celkové náklady bez DPH
185 264 783 Kč
Z toho:
dotace z Pardubického kraje
8 000 000 Kč
Dotace z EU a SFŽP ČR
119 692 200 Kč
Vlastní zdroje obce 42 572 583 Kč
Úvěr
15 000 000 Kč
Připomenu (viz zpravodaj z října 2013), že bylo vybudováno celkem
18 059 m kanalizačních sítí, 7 ks velkých čerpacích stanic a 6 ks domovních čerpacích stanic.
Zkušení provoz byl zahájen v říjnu
2013 a po kolaudaci v prosinci stavba
přešla do stálého provozu.
O správný chod zařízení se starají
dva proškolení pracovníci.
Všichni víte, že od října 2013 se
mohou napojovat vlastníci nemovi-

tostí. K polovině února je napojeno
283 nemovitostí. Dovolte mi připomenout, že dle zákona č. 274/2001,
§ 3, odst. 8 (zákon o vodovodech
a kanalizacích) jsou všichni občané
povinni napojit se na kanalizaci a to
bez ohledu na existenci řádně povolené žumpy nebo jímky. Termín na-

Pomezí v částce 1 839 200 Kč s DPH.
Bližší informace naleznete na dalších
stránkách zpravodaje.
Výměna oken a vchodových dveří
Za pomoci dotace z Pardubického
kraje jsme pokračovali ve výměně
oken na budově hasičské zbrojnice
a keramické dílny v ZŠ horní. V současné době jsou ve všech budovách
obce již vyměněny nevyhovující stará okna a vchodové dveře.
Místní komunikace
Po dokončení kanalizace byly
všechny místní komunikace a chodníky uvedeny do původního stavu.

Poslední metry kanalizace

pojení je stanoven do 14. března, kdy
musíme podávat na SFŽP ČR vyhodnocení celé akce. Z toho vyplývá, že
občané, kteří nebudou napojeni, budou muset prokázat a doložit legální
likvidaci odpadních vod (vyvážet je
možné pouze na ČOV, jiná likvidace
není možná, v množství stanoveného
stočného) a dále vodotěsnost staveb
sloužících k uskladnění splašků.
Kompostárna – malé zařízení
V rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4 jsme
byli úspěšní v získání dotace na pořízení svozové techniky a technologie pro provoz kompostárny v obci

Hřbitov
Apeluji na udržování čistoty a pořádku na místním hřbitově, zejména
žádáme občany, aby neukládali za
pomníky prázdné květináče, sklenice apod.
Občané, kterým končí smlouva
o pronájmu, obdrží novou smlouvu
poštou v průběhu hlavních prázdnin.
Upozornění:
Pokud budete měnit pomníky na
hrobovém místě, musíte zachovat
stejné rozměry hrobu. Nelze z hrobu,
kde jsou uloženy ostatky, vybudovat
např. urnový hrob. Dle zákona o pohřebnictví, budou muset být všechna
hrobová místa přeměřena a poplatky
za hrobové místo budou určeny dle
skutečného rozměru hrobu.
Projekty z dotací z MAS
SpRP, o. s. Poličsko
Do projektu „Venkov můj domov
aneb víš, kde žiješ“ místních akčních
skupin MAS Boskovicko, Poličsko
a Partnerství venkova se zapojila
i naše obec. Výstupem jsou čítanky
vlastivědy a prvouky pro ZŠ, DVD
o regionu a obci, v níž (pokr. na str. 2)
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Kompostování
Informace z Obecního úřadu Pomezí
odpadů v Pomezí (pokr. ze str. 1) žijeme, diaprojektor, • Oplocení plochy kompostárny
Od května letošního roku bude
zprovozněno zařízení na likvidaci biologicky rozložitelných odpadů
v Pomezí. Jako nejvhodnější místo na
provoz tohoto zařízení se jevilo nadzemní hnojiště za bývalou insenimační stanicí.
Obec v roce 2012 zakoupila toto
nadzemní hnojiště za 206 000 Kč
a pozemky za cenu 108 000 Kč. Vzhledem k tomu, že nebylo nutné toto zařízení nijak zvlášť stavebně upravovat k provozu kompostárny, se obec
rozhodla podat začátkem roku 2013
žádost o dotaci na nákup technologie
potřebné k systému sběru a provozu
zařízení.
Technologie obsahuje:
Traktorový překopávač biodpadu,
štěpkovač větví, hákový nosič kontejnerů za traktor, velkoobjemové kontejnery – 4 ks, elektrocentrále 7 KW,
čerpadlo včetně hadic, zakrývací textílie na zakládky kompostu, teploměr
na měření teploty v zakládkách.
Ve výběrovém řízení na dodavatele technologie zvítězila firma CIME
– M, s. r. o. Valtice. Celková vysoutěžená cena za všechny stroje činí
1 839 200 Kč s DPH. Státní fond životního prostředí se na této částce podílí
z 90 %.
Kompostárna bude provozována
jako zařízení na využití biologicky
rozložitelných odpadů s omezenou
kapacitou do 150 tun odpadů ročně (malé zařízení). Na kompostárnu
bude obec směřovat odpady vznikající při údržbě veřejných ploch a ostatní obecní zeleně. Odpady od občanů
budou na kompostárnu dopravovány
prostřednictvím
velkoobjemových
kontejnerů, které budou rozmístěny
po obci. Tento systém sběru odpadů
spoléhá na ukázněnost občanů, že odpady budou bez nežádoucích nečistot.
Případné dotřídění by provoz kompostárny prodražovalo a toto by vedlo
ke zvyšování poplatků za odpady!
Výstupem z kompostárny bude
kompost, který se bude dále využívat
na zakládku a úpravu obecní zeleně
a podle množství případně i občanům Pomezí.
Příklady odpadů, které se mohou
ukládat do kontejnerů, jsou uvedeny
v jiném článku.
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plátno a počítač.
Celkové náklady projektu jsou
904 815 Kč a náklady obce 20 200 Kč.
Další projekt „Hřbitovy naše kamenná historie“, který v současné
době probíhá a do kterého je také
zapojena naše obec, nám pomůže
pro obec získat software pro správce
hřbitovů, web stránky pro veřejnost,
elektronické a tištěné mapy, knihy
a propagační materiály pro místní
hřbitov.
Celkové náklady projektu jsou
1 262 700 Kč a spolupodíl obce je
8 136 Kč.
Financování obou projektů je z evropských dotací.

Veřejné osvětlení a místní rozhlas
V rámci rekonstrukce elektrického vedení nízkého napětí byla zrekonstruována část veřejného osvětlení a místního rozhlasu v částce
225 185 Kč.
Stavební akce na rok 2014
• Výstavba parkoviště u sportovního areálu u ZŠ dolní
• Rekonstrukce plochy za OÚ – bezbariérový přístup do budovy OÚ
• Oprava místních komunikací I. část – položení živičného koberce na zbývající štěrkové komunikace
• Vybudování zpevněných ploch na
další stanoviště kontejnerů

Zpívání u vánočního stolu

• Protipovodňová opatření – bezdrátový místní rozhlas, hlásiče
(v případě získání dotací)
• Rekonstrukce kuchyně kulturního
dumu – dotace PK

Poplatky za komunální odpad
Poplatky za komunální odpad na
rok 2014 je schválen na 420 Kč/osobu. Nadále platí, pokud poplatek za
domácnost přesáhne 1 000 Kč, může
být platba uhrazena ve dvou pololetních splátkách.
Poplatky za psy a pozemky zůstávají ve stejné výši.
Uhradit je možno hotově na OÚ
nebo na účet 1283401369/0800, variabilní symbol uveďte č. p. domu.
Zeměměřičské práce
Katastrální úřad pro Pardubický
kraj oznamuje, že do 31. 3. 2014 budou zaměstnanci Geodézie Krkonoše provádět zeměměřičské práce na
území obce pro zpracování digitální
katastrální mapy.
Zaměstnanci jsou oprávněni podle
§ 7 zákona č. 200/1994 Sb., vstupovat
a vjíždět v nezbytně nutném rozsahu
na pozemky.
Katastrální úřad pro Pardubický
kraj žádá občany, aby byli nápomocni při provádění uvedených prací.
Věra Chemišincová, starostka

Zprávy z jednání Zastupitelstva obce
Z jednání Zastupitelstva
obce ze dne 20. 11. 2013
Zastupitelstvo obce:
• Schvaluje čerpání rozpočtu obce
k 31. 10. 2013.
• Bere na vědomí zprávu Kulturní komise a Komise životního prostředí
a územního plánování.
• Schvaluje Dohodu o vzájemné spolupráci mezi Obcí Pomezí, Městem
Poličkou a VHOS, a. s. Moravská
Třebová.
• Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí
Pomezí a VHOS, a. s. Moravská Třebová na poradenskou činnost.
• Schvaluje Darovací smlouvu mezi
Ing. Martinem Kozáčkem (dárce)
a Obcí Pomezí (obdarovaný) na vodovodní řád v délce 183,9 m a schvaluje vložení vodovodního řádu na
p. č. 88/1, 88/2, 94/2, 105 v kú. Pomezí
do Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko od 1. 12. 2013. Cena
118 000 Kč.
• Schvaluje Darovací smlouvu mezi
Ing. Martinem Kozáčkem (dárce)
a Obcí Pomezí (obdarovaný) na splaškovou kanalizaci v délce 123,98 m na
p. č. 88/2, 94/2, 95/2, 105, 106/1 v kú.
Pomezí. Cena daru činí 490 000 Kč.
• Projednalo Dohodu o náhradě za
přičlenění pozemků Obce Pomezí
k honitbě LČR s tím, že pověřuje starostku k jednání s LČR o ceně - návrh
obce 130 Kč/ha. Smlouva musí dále
obsahovat pouze pozemky ve vlastnictví Obce Pomezí.
• Schvaluje navýšení příspěvku Mikroregionu Poličsko pro MAS SpRP
o. s. z 1 Kč/obyvatele na 5 Kč/obyvatele a tím tedy navýšení příspěvku
Mikroregionu Poličsko z 3 Kč/obyvatele na 7 Kč/obyvatele s platností od
1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
• Schvaluje příspěvek římskokatolické
farnosti Pomezí v částce 120 000 Kč.
Tento příspěvek bude poukázán
v roce 2014.
• Neschvaluje pronájem p. č. 565/1.
• Schvaluje plán výstavby na rok 2014.
• Projednalo návrh rozpočtu na rok
2014.
• Schvaluje Plán práce RO a ZO na
1. pololetí 2013.
• Pověřuje starostku k jednání
o odkoupení soukromé cesty na
p. č. 146/8, 146/6, 145/5.
• Schvaluje předfinancování projektu Kompostárna Pomezí v částce
1 839 200 Kč do května 2014.

• Bere na vědomí financování akce Kanalizace Pomezí od roku 2006.
• Schvaluje cenu stočného 53,30 Kč pro
rok 2014.
• Schvaluje pokračování kácení stromů
podél silnice 2. třídy ohrožující bezpečnost silničního provozu.
• Bere na vědomí Zprávu o výstavbě
v obci v roce 2013.
• Schvaluje Plán inventarizace majetku
obce a Inventarizační komise na rok
2013.
Z jednání Zastupitelstva obce
Pomezí ze dne 11. 12. 2013
Zastupitelstvo obce:
• Schvaluje rozpočet obce na rok 2014.
• Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Poplatek pro rok 2014 činí
420 Kč.
• Schvaluje rozpočtový výhled na období 2014 - 2018.
• Schvaluje navýšení rozpočtu pro ZŠ
Pomezí o 15 000 Kč za spotřebovanou energii při vysoušení budovy
školy po havárii vody.
• Bere na vědomí Zprávu z dílčího
přezkoumání hospodaření obce Pomezí za rok 2013.
Z jednání Zastupitelstva
ze dne 26. 2. 2014
Zastupitelstvo obce:
• Bere na vědomí příjmy a výdaje za
rok 2013.
• Bere na vědomí inventarizaci majetku obce za rok 2013.
• Bere na vědomí zprávu o činnosti
Kontrolního výboru a Finančního
výboru.
• Schvaluje měsíční odměny členů Zastupitelstva obce Pomezí dle nařízení vlády ze dne 1. 3. 2014
• Schvaluje prodej pozemku p. č. 578
část.
• Schvaluje prodej pozemku p. č. 619
o výměře 114 m2.
• Schvaluje prodej p. č. 736/6 za cenu
24 Kč/m2, 737, 733/2, 4000/20 za
cenu 20 Kč/m2.
• Schvaluje podání žádosti o prodej pozemků od Pozemkového úřadu ČR.
• Schvaluje výkup pozemků
p. č. 146/19, 146/20, 146/21.
• Schvaluje výkup pozemků
p. č. 70/10, 70/11, 70/12, 70/13.

• Schvaluje výkup pozemků p. č. 5859,
5860, 218/6.
• Schvaluje pronájem p. č. 387/1,
387/2, 387/3.
• Schvaluje směnu pozemků po pozemkových úpravách. Na dotčené
pozemky bude provedeno zaměření.
• Schvaluje Pachtovní smlouvu na
pronájem zemědělských pozemků
mezi Obcí Pomezí a Agroneou Polička, a. s.
• Schvaluje opravu místních komunikací dle návrhu a pověřuje starostku
k vypsání výběrového řízení na dodavatele.
• Schvaluje zařazení správního území
obce Pomezí do území působnosti
SCLLD MAS Sdružení pro rozvoj
Poličska, o. s.
• Schvaluje zhotovení geometrického
plánu na věcné břemeno na kanalizaci pro Povodí Moravy za cenu
45 000 Kč a 10 000 Kč na zaplacení
věcného břemene.
• Schvaluje převod finančních prostředků pro SDH Pomezí z roku
2013 na předfinancování dotace od
SZIF ČR.
• Schvaluje kalkulační vzorec pro vodu
převzatou k čištění (pokr. na str. 4)

Zápis do první
třídy ZŠ Pomezí
Ve středu 22. ledna proběhl zápis dětí
do první třídy ZŠ Pomezí pro školní
rok 2014 – 2015. Do školy se dostavilo celkem 20 nastávajících prvňáčků,
z toho šestnáct přišlo k zápisu poprvé. Ve škole je přivítala paní učitelka
Konečná, s organizací jí pomáhaly
ostatní paní učitelky z prvního stupně. Malé předškoláčky po celou dobu
zápisu provázely pohádkové bytosti,
do kterých se převtělili žáci páté třídy.
Na jednotlivých stanovištích budoucí
školáci dokazovali své vědomosti a dovednosti v počítání, poznávání geometrických tvarů, barev, procházeli bludištěm, hledali klíče k hradu, pracovali
s interaktivní tabulí. Práce se jim dařila a dokázali, že jsou dobře připraveni
na nástup do první třídy. Přejeme, aby
se jim ve škole líbilo, chodili do ní rádi
a odnášeli si z ní spoustu vědomostí
a krásných zážitků.
Mgr. Nataša Dostálová
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Kácení stromů

Rozpočet obce 2014

Vážení spoluobčané,
Jistě jste zaznamenali, že v současné
době dochází k rozsáhlejšímu kácení
stromů kolem hlavní silnice. Jedná se
o dlouhodobě projednávanou záležitost, kde z hlediska bezpečnosti silničního provozu došlo ke konečnému
rozhodnutí stromy odstranit. Jedná se
o značnou ekologickou újmu, která je
částečně vyvážena novými stromky,
které byli podsázeny pod stávajícími
tak, aby nedocházelo k posunu svahu
a zachoval se tak ráz zeleně kolem silnice.
Další obnova zeleně bude pokračovat
vysazováním nových stromků v lokalitách kolem obecní cesty p. č. 5785
v k. ú. Pomezí, od silnice na Baldu směr
Polička a od silnice na Baldu směr Stašov, další výsadba za OÚ směr Polička
apod. V těchto lokalitách by mělo být
vysázeno cca 200 ks stromů.
Za KŽPÚP Leoš Šedý

Příjmy
DFPO ZČ
DFPO OSVČ
DFPO zvláštní sazba
DPPO
DPPO za obce
DPH
daň z nemovitosti
komunální odpad
poplatek ze psů
poplatek za veřejné prostory
odvod z výtěžku provoz.
Loterií
správní poplatky
splátky půjček
neinvestiční př. dotace ze
st. t. v.
pronájem pozemku
pěstební činnost
kanalizace stočné
kulturní dům
příjmy z pronájmu kurtů
byty pronájem
nebytové hospodářství
pohřebnictví
EKO-KOM
Celkem

Společenská rubrika
Obecní úřad Pomezí umožní občanům na stránkách zpravodaje zveřejňovat přání k dožitým jubileím,
svatebním výročím či vzpomínky na
zesnulé. Přání můžete zasílat na mailovou adresu svobpom398@seznam.cz
nebo je dodat na obecní úřad.

v tisících
2 000,00
87,00
220,00
2 500,00
800,00
4 800,00
1 000,00
613,00
24,00
3,00
40,00
1,00
200,00
216,10
80,00
1 900,00
1 000,00
10,00
45,00
60,00
90,00
6,40
150,00
15 845,50

Zprávy z jednání Zastupitelstva obce
(pokr. ze str. 3) mezi Obcí Pomezí
a VHOS Moravská Třebová.
• Schvaluje dodatek smlouvy mezi
Obcí Pomezí a CITELUM, a. s. na
provozování místního veřejného
osvětlení.
• Schvaluje nákup nového PC pro
účetní obce.
• Schvaluje vypracování návrhu na
nové vybavení kuchyně KD.
• Bere na vědomí přípravy na oslavy
obce v roce 2015.
• Schvaluje návrh na změnu ÚP obce
na p. č. 1110/6, 1110/3, 110/2 část,
441/9, 445, 446, 447 na území určené ke sportovně rekreačním účelům.
• Schvaluje přijetí zaměstnance do
trvalého pracovního poměru od
1. 5. 2014.
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• Schvaluje převod zůstatků na účtech
příspěvkových organizací z roku
2013 do roku 2014.
• Schvaluje vyhotovení projektové dokumentace na veřejné osvětlení.
• Schvaluje pronájem kiosku ve
sportovním areálu za roční nájem
54 000 Kč.
• Bere na vědomí žádosti o pronájem
obecního bytu v č. p.4.
• Schvaluje příjem obce za pronájem
honitby od LČR předat MS Balda.
• Schvaluje vybudování el. přípojky
do prodejního kiosku v areálu u ZŠ
horní.
• Schvaluje prodloužení funkčního
období pro stávající členy Školské
rady, kteří jsou jmenováni za obec.
• Neschvaluje žádost pana Uhlíře na
bezplatný pronájem kurtů.

Výdaje
pěstební činnost
místní komunikací
Provoz kanalizace
úroky z úvěru
I. mateřská škola
II. mateřská škola
základní škola
školní jídelna
knihovna
kronika
rozhlas, televize
zpravodaj
školní družina
příspěvky církvím
kulturní dům
rekonstrukce kuchyně kulturního domu
SPOZ
provoz sportovního areálu
příspěvek TJ SOKOL +
hokejisté
dotace nezisk. organizacím
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby
dotace dobrovolným svazkům obcí
kompostárna
KO svoz odpadu
protipovodňová opatření
zeleň
charita
požární ochrana
zastupitelstvo obce
činnost místní správy
pojištění majetku obce
na práci s mládeží SDH 20
+ Sokol 20
daň z příjmu za obec
daně a poplatky DPH
splátka úvěru

v tisících
800,00
2 134,50
1 000,00
150,00
297,00
286,00
1 007,00
326,00
18,00
8,00
10,00
12,00
7,00
135,00
80,00

Celkem

15 845,50

100,00
35,00
80,00
80,00
20,00
10,00
350,00
10,00
1 500,00
70,00
100,00
730,00
900,00
100,00
20,00
180,00
1 200,00
1 400,00
100,00
40,00
800,00
400,00
1 350,00

Rozpočet obce na rok 2014 je vyrovnaný.

Zpráva o činnosti požární jednotky
JPO III. Pomezí za rok 2013

Kontejnery
na textil

Naše jednotka v letošním roce zasahovala na
výzvu KOPIS u čtyř požárů a tří technických zásahů. Pracovala také pro
obec a Agroneu, a. s. Polička.
Přehled výjezdů k požárům:
19. 1. Požár rodinného stavení Kamenec – osada Jelínek – Výjezd se uskutečnil v 18.35 hod. a návrat na základnu
jsme KOPIS nahlásili druhý den ráno
v 7.50 hod. Jednalo se o jeden z nejtěžších požárů naší jednotky za posledních
10 let.
29. 1. Požár chaty v Pusté Rybné
13. 7. Požár osobního automobilu
v Pomezí
8. 9. Požár strniště v Rohozné
Technické zásahy:
8. 3. Sesuv opěrné zdi v Pomezí
4. 8. Po větrné smršti bylo zapotřebí odstranit popadané stromy v úseku
mezi Poličkou a Širokým Dolem. Poté
naše jednotka vyrazila po trase Polička,
Jedlová, Hartmanice, kde bylo zapotřebí odstranit překážky z pozemní komunikace po bouřce.
Zásahy pro obec:
Jednotka provedla kácení nebezpečných stromů, čištění vpustí dešťové
kanalizace. umývání prostoru pro Agronea, a. s. Polička a zalévání stromků
v nové aleji za obecním úřadem. Rovněž v měsíci listopadu na žádost Agronea, a. s. Polička jednotka prováděla
celkem 5 dní čištění velkokapacitních
zásobníků na výkaly.
Na jaře jsme se zúčastnili námětového cvičení v areálu firmy FAULHAUMER, s. r. o. silo Polička, kde byl simulován požár velkokapacitního sila.
Cvičení mělo určitě svůj efekt a všem
jednotkám bylo určitě přínosem. Ne
každá jednotka se dostane k požáru
výškové budov a určitá praxe se může
kdykoli hodit. V průběhu celého roku
byly provedeny celkem tři požární hlídky v kulturním zařízení naší obce.
V červnu na žádost Okresního sdružení SDH ve Svitavách naše CAS 32
Tatra 815 pomáhala při krajském kole
HZS, SDH a druhý den při závodech
dorostu. Po oba dva dny jsme prováděli
doplňování vody na tamní soutěži. Jako
každý rok se členové starali o výzbroj,
výstroj a údržbu požární stanice.
V tomto roce byli začleněni noví členové výjezdové jednotky Groulík Zde-

Obec Pomezí ve spolupráci s firmou
DIMATEX CS a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR připravila pro občany umístění dvou
kontejneru na sběr použitých oděvů
a textilních materiálů (kat. číslo odpadů 200 110 a 200 111). Tento sběr
slouží k další separaci a minimalizaci
komunálního odpadu.
Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako
surovina pro výrobu čisticích hadrů,
čisticích plachetek, netkaných textilií,
lepenek a dalších. V roce 2013 firma
DIMATEX CS odvezla a zpracovala
cca 1.300 tun textilního odpadu. Tento odpad by pravděpodobně skončil
na skládce, nebo v některé ze tří spaloven. Část ošacení vhodné k dalšímu
nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro
sociálně slabé a potřebné v krizových
situacích. Tímto sběrem a následnou
recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v naši obci.
Za rok 2013 firma DIMATEX CS
rozdělila na základě uzavřených
smluv mezi obce příspěvek téměř
900.000 Kč. Nájemné je stanoveno
na částku 1.500 Kč + DPH ročně za
každý kontejner. Kontejnery na sběr
textilu jsou bílé barvy s označením
TEXTIL. Každý kontejner obsahuje
návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv. Chcete-li
přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních
kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových
tašek nebo pytlů. Volný textil se při
vyvážení a manipulaci může znehodnotit.
Do kontejneru patří: veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony,
bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv a funkční hračky.
Do těchto kontejnerů nepatří: koberce, matrace, molitan, stany, spací
pytle, netextilní materiály, výrazně
znečištěné a mokré textilie. Myslete
prosím na to, že s tímto materiálem
bude při zpracování ručně manipulováno.
Kontejnery na textil jsou umístěny
na těchto stanovištích: u dolní mateřské školky a u horního obchodu.

něk, Janda Petr ml. a Bačovský Robin.
Kurz dýchací techniky získali: Prokůpek Jakub, Sýkora Lukáš, Pamánek Tomáš a Dočekal Vojtěch.
Máme celkem 24 členů výjezdové jednotky z toho 16 členů, kteří jsou nositeli
DT. Proběhlo pravidelné přezkoušení
pilařů, jehož se zúčastnil Makovský
Milan a Dočekal Jiří ml. Školení se
také zúčastnili velitelé, velitelé družstev
a strojníci. Provedli jsme také školení
naší výjezdové jednotky.
Jednotku jsme dovybavili druhou motorovou pilou, osvětlovacím stojanem
s kabeláží a dokoupili 6 ks zásahových
obleků + 6 ks zásahových rukavic, zásahovou sekerou, zásahovými štípacími
kleštěmi a dvěma maskami SARI k dýchací technice. Dýchací technika prošla
revizí tlakových lahví a plicních mechanik v celkové částce 8 000 Kč. Revize
kompresoru stála dalších 1 200 Kč. Obě
vozidla Fiat i Tatra byli včas připraveny
na STK. Na Fiatu problém nebyl a u Tatry bylo zapotřebí opravit palivovou
soustavu a startér. Částka opravy činila
29 000 Kč. Obdrželi jsme na ni krajskou
dotaci ve výši 20 000 Kč. Mimořádná
státní neinvestiční dotace 99 000 Kč obdržená v závěru roku byla použita na dovybavení jednotky. Za zásahy na výzvu
KOPIS a školení členů jednotky jsme
dostali 14 000 Kč. Základ našeho hospodaření je částka 150 000 Kč z obecního
rozpočtu na požární ochranu. Rozpočet
pokryl běžné výdaje provozu jednotky.
Mezi tyto výdaje patří pohonné hmoty,
běžné opravy vozidel, elektrická energie,
lékařské prohlídky, revize atd.
Na závěr děkuji všem členům výjezdové jednotky a členům SDH za volný
čas, který věnovali hasičské práci. Děkuji zástupcům HZS, kteří rozhodují
o schválení dotací pro naši jednotku
a dále děkuji členům zastupitelstva naší
obce za přízeň při schvalovaní peněz do
rozpočtu na provoz požární jednotky.
velitel výjezdové jednotky Petr Janda

Svoz odpadu
Mobilní svoz nebezpečných, objemných odpadů, pneumatik a elektrozařízení proběhne v úterý 14. dubna 2014.
Sběr železného šrotu proběhne 9. dubna 2014.
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Jak a kde se zbavit odpadů?
Druhy odpadů vznikající v domácnostech:
Využitelné
Odpady, které lze dále zpracovávat
např. papír a papírové lepenky, sklo,
plasty, kovy.
Likvidace v kontejnerech na tříděný
sběr odpadů (sklo, platy, papír).
Kovy – sběr jedenkrát ročně v jarním
období – 9. dubna 2014
Objemné
Odpad, které se nevejdou do popelnice
např. starý nábytek, koberce, matrace,
linolea, sanitární technika, peřiny apod.
Tyto odpady lze předávat k likvidaci celoročně a bezplatně na:
Překladišti LIKO Svitavy, a. s.
(u silnice na Bystré)
SD Polička (ulice Hegerova)
Při mobilním svozu objemného odpadu v obci. (pouze jarní svoz)
Provozní doba překladiště
(tel. 604 695 729):
Po, Út, Čt, Pá
7.00 – 13.30
St
7.00 – 17.00
So
8.00 – 12.00
Nebezpečné a pneumatiky
Odpady, které mají nebezpečné vlastnosti, a proto se nesmí vhazovat do popelnic!!!
Jsou to např. léky, zářivky, akumulátory, barvy, ředidla, obaly od barev a ředidel, minerální oleje, monočlánky atd.
Tyto odpady lze předávat k likvidaci
celoročně a bezplatně na:
SD Polička, ulice Hegerova
Při mobilním svozu nebezpečných odpadů v obci (jarní i podzimní svoz)
Ostatní
Odpady, které se po vytřídění nemohou dále využít, např. mastné papíry,
znečištěné obaly od potravin, porcelán,
obyčejné žárovky, voskovaný papír 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 (poplatek ze recyklaci).
Nefunkční elektrozařízení může obsahovat nebezpečné látky, které ohrožují
6

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, sušičky,
myčky nádobí, elektr. sporáky, mikrovlnné trouby, el. trouby. Malé domácí
spotřebiče - vysavače, topinkovače, fritovací hrnce, žehličky, ventilátory. Zařízení inform. technologií – počítače,
telefony, kancelářská technika, tiskárny.
Spotřebitelská zařízení – televizory, přehravače, fotoaparáty, videa, radiopřijímače, fotoaparáty, spinače, nabíječky.
Osvětlovací zařízení – světelné zdroje
(zářivky, úsporné žárovky). Elektrické
nástroje – vrtačky, pily, šicí stroje, brusky, pájky. Hračky, vybavení pro volný
čas– autodráhy, herní konzole, kapesní
digitální hry.
Tato elektrozařízení je možné bezplatně
předat na:
SD Polička ulice Hegerova
Při mobilních svozech odpadu (jarní
i podzimní svoz)
Stavební odpady a demoliční odpady
Příklady stavebních odpadů - stavební
suť (betony, obkladačky, omítka, zbytky
cihel), stará okna, zárubně, staré dřevo,
znečištěné obaly od stavebních materi-

álů, škvára, výkopová zemina, lepenka,
eternit apod.
Tyto odpady lze předávat k likvidaci na:
Překladišti LIKO SVITAVY, a. s.
(u silnice směr Bystré)
Upozornění!!!
Likvidace těchto odpadů je za úhradu
dle váhy odpadu a platného ceníku!
Biologicky rozložitelné odpady
Od května letošního roku začne obec
provozovat systém sběru biologicky rozložitelných odpadů. Sběr těchto odpadů bude provozován prostřednictvím
kontejnerů, které budou rozmísťovány
po obci dle rozpisu. Tento odpad bude
odvážen na kompostárnu, kterou obec
bude od letošního roku provozovat.
Příklady biologicky rozložitelných odpadů: Posekaná tráva, seno, listí, spadané
a jiné ovoce, odpady ze zeleniny, brambory, kůra, drobný odpad ze zpracování
dřeva (piliny), odpad ze zahrádek apod.
Kontejnery na biologicky rozložitelné
odpady rozmístěné v obci
Provozní doba zařízení
Sběrný dvůr Polička (ulice Hegerova)
(tel. 733 267 613)
Po, St, Pá
12.00 – 18.00
(v zimním období do 16.30)
Čt, So
8.00 - 12.00

Pomezí na lyžích
I v letošní teplé zimě žáci základní školy absolvovali lyžařský výcvik. Největší
zásluhy na uskutečnění výcviku měli
šikovní muži z lyžařského oddílu Polička, kteří usilovně zasněžovali sjezdovku,
a také ji vzorně upravovali. Tak mohli
naši žáci poznat „alpský manšestr“ i na
poličské sjezdovce. Strach z vleku a další
kolize pomáhali zvládnout pan Schwach,
Teplý, Večeřa a manželé Klanicovi. Žáci
odpočívali v teple útulné chaty pod sjezdovkou, kde vlekaři připravovali horký
čaj a párek v rohlíku. Děti si zde mohly
koupit i studené občerstvení a něco sladkého na zub. Všem děkujeme za péči.
Kurz absolvovalo 25 žáků, z toho jich
13 stálo na lyžích poprvé. Ti museli překonávat strach z lyží a napínat síly ke
zvládnutí neúspěchu. Ti lepší pilovali
styl. Na konci všichni zvládali základy
lyžování a byli schopni bezpečně sjet
celou sjezdovku. Bylo milé sledovat, jak

si vzájemně pomáhají vstát při pádech,
podávají si hůlky a lyže. Zdatnější lyžaři
radili slabším. Všichni byli s lyžařským
výcvikem spokojeni. Se sjezdovkou jsme
se všichni rozloučili s přáním: Nashle
zase za rok.
Velké poděkování patří též instruktorům, našim učitelům – paní učitelce
Kotvové, Roškové a panu učiteli Svobodovi, bez nichž by se tato zdařilá akce
nekonala.

Zpráva o činnosti mladých hasičů a dorostu za rok 2013
Mladí hasiči
V tomto roce náš sbor reprezentovala tři družstva,
jedno družstvo mladších
žáků a dvě družstva žáků
starších, „netradičně“ označeni starší
„A“ - tým loňských šampiónů v kategorii
mladších a tým starší „B“, což byli naši
borci nejstarší.
Hra Plamen 2012-2013
Do hry Plamen jsme vstupovali po nepodařené podzimní části Plamenu - ZPV
z Rozhrání, kdy pouze tým starší „B“ se
umístil na konci první desítky, ostatním
týmům se závod zcela nevydařil.
Jarní část hry Plamen ve dnech
31. 5. – 1. 6. 2013 v Sádku se dá bez jakéhokoliv přehánění nazvat bahenní
bitvou. Všechna naše družstva se zlepšila přesně o 4 místa, a tak nakonec ani
jedno z nich nechybělo v nejlepší desítce.
Tým starší „B“ však pouze jediná chyba
stála konečné 2. místo a tím účast v krajském kole hry.
Co se nepodařilo družstvu, to dokázala naše děvčata v jednotlivcích - Dominika Vápeníková a Terezka Preclíková.
Obě dvě se potom v sobotu 15. 6. 2013
v Trutnově na krajském kole umístily
v horní polovině startovního pole, což
je s ohledem na skutečnost, že tuto disciplínu vůbec netrénujeme, výborný výsledek.
Náš tým starších „B“ však dostal exkluzivní pozvánku (reakce na famózní
požární útok v Poličce), aby ve stejném
termínu bojoval na Mistrovství republiky České hasičské jednoty a Moravské
hasičské jednoty v Hlinsku, kde pro-

kázal svoji kvalitu a v boji s nejlepšími
týmy ČR těchto jednot obsadil nakonec
skvělé 8. místo.
Okresní liga mládeže Svitavska 2013
Po vítězství v 1. ročníku v kategorii
mladších jsme chtěli tentokrát zabojovat
ve starší kategorii. Tým starších „B“ dokázal něco neuvěřitelného a pět závodů
po sobě, konkrétně v Pomezí, v Poličce,
v Sádku (při požárním útoku hry Plamen), v Kamenci a v Kunčině závody
rozdílem třídy vyhrál a získal tak jako
první tým v historii všech 100 bodů ze
100 možných!!! Jsme jediným sborem,
který má vítězství v obou ročnících!
Toto vítězství nás dovedlo na 1. ročník
poháru hejtmana Pardubického kraje do
Sádku dne 12. 10. 2013, kde jsme sice ve
druhých pokusech předvedli jasně nejlepší útok, ale po nevydařeném prvním
útoku nakonec obsadili „až“ místo čtvrté. A kdo byli tito hrdinové? Pavel Bednář, Vojta Groulík, Jirka Šibrava, Koubí
Neimaister, Tomáš Nikl, Martin Jukl,
Mates Háp a růže mezi trním - Terezka
Preclíková.
Hra Plamen 2013-2014
Podzimní část hry Plamen se konala
dne 19. 10. 2013 u Jevíčka v okolí Smolenské přehrady. Mladší borci dokázali
vybojovat výborné 6. místo z 31 družstev a pouze chyba při uzlování je stála
stupně vítězů. Starší závodníci předvedli
skvělou „jízdu“ a dodrželi mnohaletou
tradici, že z Jevíčka vozíme tituly. Obsadili v tomto Závodě požárnické všestrannosti 1., 6. a 8. místo, když posledně zmíněné družstvo chybně naměřený

pouze jediný stupeň na azimutu sesadil
ze stupňů vítězů!
Dorost
V této kategorii nás loni reprezentovali pouze dva jednotlivci, a to Petr Janda
mladší a Pepa Jukl. Oba se zcela bez problémů kvalifikovali do krajského kola,
které se uskutečnilo ve Svitavách. Zde
Péťovi nevyšel závod jednotlivců a nakonec skončil v horní polovině startovního
pole. Pepa se díky bezkonkurenčnímu
dvojboji probojoval na konečné 3. místo
a tím se jako vůbec první hasič v historii sportu v SDH Pomezí kvalifikoval na
Mistrovství republiky. Jak ještě nazvat
Pepovu účast v Jablonci nad Nisou v termínu 6.-7. 7. 2013?
Z absolutního outsidera
nesmrtelným hrdinou!
Fantastický
závod
jednotlivců
a 10. místo v ČR, pochopitelně bezchybný test a nakonec dokonalý šok pro celou republiku, kdy naprosto neznámý
a chováním skromný a nenápadný kluk
z Pomezí získal titul vicemistra ČR ve
dvojboji!!! Konečné dělené 3.-4. místo
v celkovém pořadí a pouze vinou horšího umístění v jednotlivcích nakonec
4. místo v ČR. V řadách speciálních
sportovních hasičských družstev, jakými jsou SDH Líchovy, SDH Francova
Lhota, SDH Těskovice, či nám známější SDH Zbožnov či v mužské kategorii
SDH Široký Důl, způsobil Pepa větší šok
než vládní krize!
Tak Jozífku, ještě jednou - díky.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem,
kteří nám drží palce, pomáhají a fandí (v Mladějově by mohli po soutěži
5. 10. 2013 vyprávět).
Nakonec ještě pozvánka pro rok 2014
• sobota 17. května - 3. ročník O pohár starostky obce Pomezí (jako
2. závod Okresní ligy mládeže v požárních útocích)
• pátek - sobota 30.-31. května - jarní
část hry Plamen 2013-2014 - Vítějeves
• 13 - 20. července - Mistrovství světa
dorostu a juniorů v požárním sportu
Svitavy (poprvé se koná v ČR!)
• sobota 18. října - Závod požárnické
všestrannosti při hře Plamen 2014 2015 na Baldě - pořádá SDH Pomezí
Václav Štaud, Jiří Svoboda a Josef
Makovský - vedoucí MH SDH Pomezí
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TJ Sokol Pomezí v nové sezóně
Krásné dny, plné zdraví –
vážení sportovní přátelé. Dovolte mi pozvat Vás na novou
sportovní sezonu 2014 několika krátkými informacemi.
Nejdříve kopaná – jarní
část zahajuje A - mužstvo mužů v neděli 30. 3. domácím zápasem se Starým
Hradištěm, v sobotu 5. 4. začíná jarní

lichotivé hodnocení od sportovní veřejnosti. I zde určitě platí – zdraví a štěstí
přeje připraveným.
Sokol Pomezí pořádal v měsíci únoru
již 6. ročník okresního turnaje ve stolním tenise na sále obecního úřadu. Tento turnaj má již vžitou tradici a účastní
se ho pravidelně cca 40 sportovců z celého okresu. Turnaj trval celý den, zápas

Přehled akcí
Hasičský ples
SDH
(proběhl)
Pomezí
Turnaj stolního
Sokol
8. 2.
tenisu (proběhl)
Pomezí
Myslivecký ples
15. 2.
MS Balda
(proběhl)
Dětský karneval K. komise,
1. 3.
(proběhl)
Klub žen
Zahájení mistr.
Sokol
březen
soutěží v kopané Pomezí
25. 1.

26. 4.

Pouťová zábava ZŠ Pomezí

27. 4. Pouť

MS Balda

Projekt Všeho
ZŠ Pomezí
s mírou
Dětská hasičská
SDH
17. 5.
pohárová soutěž Pomezí
Výstava
17.–18. 5. drobného
Chovatelé
zvířectva
30. 4.

21. 6. Dětský den

Cvičení v posilovně

sezona pro náš dorost zápasem v Kunčině a v sobotu 12. 4. se přidá B mužstvo mužů domácím zápasem s Boršovem. Naši nejmladší žáci sehrají první
mistrovské utkání 19. 4. v Hradci nad
Svitavou. Tyto soutěže budou probíhat
pravidelně každý týden až do poloviny
června. Věřím, že budete našim borcům
držet palce, a společně jim přejeme hodně úspěchů v reprezentaci naší obce.
Během měsíce května proběhne ve
sportovním areálu pasování našich malých spoluobčánků ze školky na školáky.
Připravíme pro ně několik sportovních
soutěží, kde nám předvedou svoji šikovnost a sportovní elán. Na prázdniny
máme připraven turnaj v kopané starých
gard (tj. pánů dříve narozených) i turnaj
v tenise na obecních tenisových kurtech.
Jak jistě víte, v obci žije mnoho příznivců zdravého životního stylu, kteří pravidelně navštěvují fitness centrum, které je
umístěné rovněž ve sportovním areálu
a po dobu svého trvání si získalo velice

střídal zápas a ve finále se nám zrodil
vítěz celého turnaje, kterým se v tomto
ročníku stal p. Miloslav Hnát z Pomezí.
V nabité konkurenci – pěkný výsledek –
gratulujeme. Zajímavostí turnaje je i zápas nejmladšího sportovce (9 let) a jeho
protihráče z kategorie dříve narozených,
kterému je 75 let. Všimněte si milí čtenáři, že pokud chceme sportovat a udělat
něco pro svoji dobrou náladu a zdraví –
věk jistě není důležitý.
Hodně zdraví, štěstí a veselou mysl
vám všem přeje Zdeněk Stoklásek.

MS Nova

Nohejbalový
srpen turnaj
s občerstvením
Turnaj Staré
srpen
gardy
Zahájení mistr.
srpen
soutěží v kopané

Sokol
Pomezí
Sokol
Pomezí

srpen Baldecký pohár

MS Balda

27. 9.

Václavská
zábava

listopad Zabíjačka
11. 11.
15. 11.
29. 11.
5. 12.
prosinec
prosinec

Vítání sv.
Martina
Zábava –
Kyvadlo
Vánoční
inspirace
Peklo
v hasičárně
Zájezd pro
důchodce
Adventní
koncert

Kontakt na OÚ Pomezí: telefon starostka 461 729 804, telefon účetní 461 729 179, mobil starostka 731 612 038, fax 461 729 179
www.obecpomezi.cz, e-mail: obecpomezi@seznam.cz
Povoleno pod č. j. 100/99, MK ČR E 12057, neprošlo gramatickou cenzurou tisku.
Vytiskla Tiskárna Polička, grafická úprava a sazba -jkd8

SDH
Pomezí

SDH
Pomezí
SDH
Pomezí
ZŠ Pomezí
Sokol
Pomezí
K. komise,
Klub žen
SDH
Pomezí
SPOZ
Pomezí
OÚ Pomezí

