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Informace z Obecního úřadu Pomezí

Adventní neděle

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám poděkovala za
důvěru a podporu, kterou jste mně
vyjádřili svým hlasem v komunálních
volbách.
Výsledky práce zastupitelů uplynulého volebního období 2010 – 2014 byly
podrobně rozebrány ve volebních programech. Všichni zvolení zastupitelé
budou hájit oprávněné zájmy Vás, občanů a voličů naší obce. Prioritou všech
zastupitelů zůstává zajistit všem občanům spokojený a klidný život v naší
obci.

Vánoční inspirace v Pomezí bude
v sobotu 29. listopadu 2014 od 13 do
17 hodin v sále obecního úřadu.
Tradiční peklo v hasičárně Pomezí se
uskuteční v pátek 5. prosince 2014.
Zpívání u vánočního stromu před
obecním úřadem proběhne v neděli
21. prosince 2014 od 16 hodin.

Stavební akce 2014 – ukončené
a probíhající
Rekonstrukce kuchyně
v kulturním domě
Kuchyň byla vybavena novým sektorovým nábytkem, elektrickými spotřebiči – elektrickou troubou, plynovou
varnou deskou, chladicí skříní, myčkou
nádobí, vyhřívaným výdejním vozíkem, mycím nerezovým dvoudřezem.

Právní úprava
kácení dřevin
Od 1. 11. 2014 platí novela vyhlášky
č. 189/2013 Sb., týkající se kácení v zahradách.
Definice zahrady je v novele vyhlášky
zrušena a nově nebude třeba povolení
ke kácení ovocných dřevin rostoucích
na pozemcích v zastavěném území
vedených v katastru nemovitostí jako
druh pozemku zahrada, zastavěná
plocha a nádvoří nebo ostatní plocha
se způsobem využití pozemků zeleň.
Pro kácení ostatních dřevin platí zákon č. 114/1992 Sb.
předseda KŽPÚP Leoš Šedý

Původní vybavení kuchyně bylo pořízeno již před 30 roky a v současné době
bylo zcela nevyhovující. Celkové náklady s dotací 100 000 z Pardubického kraje dosáhly částky 283 690 Kč.
Zpevněné plochy
Bylo dokončeno parkoviště u sportovního areálu u ZŠ dolní, byly provedeny
terénní úpravy se zpevněnou plochou
v zahradě ZŠ horní, zpevněná plocha
s bezbariérovým přístupem za obecním
úřadem a oplocení kompostárny.
Veřejné osvětlení
Dokončeno rozšíření veřejného osvětlení v části obce před střelnicí v částce
627 705 Kč.
Opravy místních komunikací
Byla dokončena I. etapa opravy místních komunikací – cena 2 939 042 Kč,
II. etapa je plánovaná na jarní měsíce
2015.
Protipovodňová opatření
• srážkoměr – bude umístěn na Bílém
potoce a bude sledovat hladinu potoka (povodňové stavy)
• bezdrátový rozhlas – v současnosti
dokončena instalace a probíhá zprovoznění rozhlasu.
Pozor – Rozhlas je napojen na varovný informační systém, což znamená,
že v případě ohrožení, požáru a jiných události bude znít siréna a hlášení z hlásičů rozhlasu v kteroukoli
denní a noční hodinu místo sirény
umístěné na budově OÚ. Hlášení
obecního úřadu zůstane beze změn,
pouze začátek hlášení bude oznamovat místo hudby znělka.
Vše bude dokončeno koncem roku
2014.
Upozornění
Důrazně upozorňujeme občany, kteří mají podél místních komunikací na
obecních pozemcích u svých nemovitostí dané zábrany (kameny), aby tyto
(pokr. na str. 2)
nástrahy odstra-

Zájezd pro
důchodce
Sbor pro občanské záležitosti v Pomezí pořádá zájezd pro důchodce: Vánoční
trhy v Olomouci a divadelní představení
Rose Marie
Termín: sobota 6. prosince 2014
Program:
• Tradiční vánoční trhy v historickém
centru města s bohatým kulturním
programem, ukázkami adventních
obyčejů a nejširší nabídkou punčových nápojů a svařeného vína v celé
České republice
• Společná večeře ve stylové restauraci
na Dolním náměstí
• Návštěva Moravského divadla Olomouc – opereta Rose Marie. Celosvětově proslulá opereta skladatele
českého původu Rudolfa Frimla
inspirovaná zlatou horečkou amerického Divokého západu uváděná
k 90. výročí světové premiéry
Odjezd: v 13.00 hod po autobusových
zastávkách
Cena zájezdu: 150 Kč – platí se ihned
při přihlašování
Zájemci se mohou přihlásit nejpozději
do 30. 11. 2014 nebo do naplnění kapacity autobusu:
• v 1. Mateřské škole (dolní) Pomezí
u p. Venclové – telefon: 461 729 208
• na Obecním úřadě Pomezí u p. Pokorné – telefon: 461 729 179
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Z kroniky obce
Pomezí
Kronika naší obce je psána od roku
1962. Nyní se podíváme s čtyřicetiletým odstupem na rok 1974, jak byl
zaznamenán v kronice obce Pomezí
kronikářem Josefem Valáškem.
~
Rok 1974 se nesl v duchu 30. výročí
vzniku Slovenského národního povstání. V tomto roce žilo v naší obci
1250 obyvatel. MNV pracoval ve složení: předseda Karel Hlouš, tajemník
Jaroslav Němec a členové rady Jan
Lajžner, Adolf Tlustoš, Josef Romportl,
Bohumil Švec, Ladislav Tobiáš, Konrád
Skupnik, Bohumil Jukl a František
Škrabal.
~
V obci probíhala obnova a výstavba obecních zařízení. Byla vyměněna
okna u dolní mateřské školy, na budově dolní školy byla vyměněna krytina
a opravena fasáda, do tříd byla zavedena voda, u horní školy byla dokončena
kotelna. Značně byl vylepšen obecní
rozhlas a osvětlení. Byl také schválen
projekt na opravu kulturního domu
a zdravotního střediska.
Pro další období žádali občané výstavbu klubovny pro pionýry, opravu
sokolovny a vybudování betonové popelnice u horní školy.
Za rok 1974 občané v obci odpracovali 5177 hodin a na brigádách v zemědělství 7497 hodin. Pionýři si vzali do
patronátu všech 5 autobusových čekáren s cílem zlepšit jejich vzhled a čistotu.
~
Občané si stěžovali na špatné zásobování obchodů průmyslovým zbožím a na špatnou kvalitu poličského
chleba. Naopak se zlepšilo zásobování
mlékem a pekařskými výrobky.
~
Pro obecní kroniku byla velkým přínosem fotodokumentace pořizovaná
novým učitelem Kaplanem.
~
Život lidí stále ovlivňuje počasí a stáčí se na něj často jejich hovory. A jak
tedy bylo v roce 1974? Zima byla mírná, jaro hezké, pak přišlo léto a deštivé
počasí trvalo od června do září. A Vánoce toho roku byly na blátě…
Z kroniky zpracoval
Mgr. Jiří Svoboda
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Informace z Obecního úřadu Pomezí
(pokr. ze str. 1) nili. Hrozí nebezpečí
úrazu dětí, cyklistů apod. při najetí
nebo pádu na tyto překážky.
V obci se rozmáhá volné pobíhání
psů. Základní povinností majitele je mít
svého psa pod kontrolou. Problémem je
také volný pohyb slepic po veřejných
komunikacích. Jsou velkým nebezpečím především pro cyklisty, ale i řidiče
motorových vozidel.
Množí se stížnosti občanů na rušení
klidu v neděli prováděnými hlučnými pracemi (sekáním trávy, řezáním
dřeva…). Přestože obec Pomezí nemá
nedělní klid řešený vyhláškou, stačí
k dobrému soužití ohleduplnost.
Bazény + stočné
Zastupitelstvo obce na svém jednání
projednalo žádosti o slevu na stočném
při napouštění bazénu. Pro rok 2014
bude dle žádosti majitelů bazénů vyplacen odpočet na stočném dle zjištěných
m3 do konce listopadu 2014.
Pokud budou požadovat majitelé bazénu odpočet stočného na rok 2015,
musí si vybudovat podružný odpočtový vodoměr s plombou. Zájemci o připojení podružného vodoměru se musí
obrátit na VHOS Polička. Měsíční nájem (servisné) podružného vodoměru
je 20 Kč.
Hřbitov
Obec jako správce veřejného pohřebiště musí dle zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví změnit platbu za nájem
hrobového místa. Cena za hrob bude
dle m2 skutečné plochy hrobu a bude
se skládat z ceny za nájem pozem-

ku a z ceny služeb. Smlouva na nájem
z hrobu bude na 13 let (závislé od tlecí
doby). Řád veřejného pohřebiště a stanovení cen z hrobového místa bude
schválen na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
Knihovna Pomezí
Od 1. 9. 2014 je novou knihovnicí
Ludmila Homolová. Velké poděkování
za práci pro spoluobčany patří dlouholeté knihovnici paní Fajmonové.
Knihovna se nachází v prvním patře budovy obecního úřadu.
Půjčovní doba: (čtvrtek 14–16 hodin)
Vše, co se děje a bude dít v knihovně
najdete na těchto adresách:
knihovna-pomezi.webnode.cz
email: knihovna.pomezi@seznam.cz
Jazykové kurzy
Knihovna a Obecní úřad v Pomezí
nabízí výuku jazykových kurzů angličtiny a němčiny.
Podle zájmu mohou být vyučovány
tyto úrovně: začátečníci, mírně pokročilí a konverzace. Cena za vyučovací
hodinu (60 minut) bude 100 Kč.
Doba trvání kurzu od ledna do května 2015.
Výuka by probíhala 1x týdně v zasedací místnosti OÚ Pomezí.
Lektorka angličtiny
Vladislava Mašková, tel: 776 142 241
email: vladi@ground.cz
Lektorka němčiny
Marie Muzikářová, tel: 737 467 174
email: mariehumpolova@seznam.cz
V případě zájmu kontaktujte lektory
do 10. 12. 2014.

Výsledky voleb do obecního
zastupitelstva obce Pomezí
z 10.–11. 10. 2014

Rok 2013/2014
v 2. MŠ Pomezí

(převzato ze zápisu Českého statistického úřadu, http://www.volby.cz)
Počet
Počet
volených
volebních
členů zastuobvodů
pitelstva
15

1

Okrsky
celkem

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

2

990

562

Kandidátní listina
číslo

název

Hlasy

Počet
abs. v % kandidátů

1 Komunistická str. Čech a Moravy 144 1,98
2 Sdružení rovnováha Pomezí, snk 2 504 34,46
3 „Snk 2014“, snk
4 619 63,56
Jména a příjmení zvolených
členů zastupitelstva:

56,77

562

7 267

Přepočtený
Přepočtené
základ
Počet
% platných
dle počtu
mandátů
hlasů
kandidátů
1 937,86
7 267,00
7 267,00

7,43
34,45
63,56

0
5
10

Jména a příjmení náhradníků:

Upozornění:
Strany si před volbami seřadily své
kandidáty na hlasovacím lístku, a tak
jsou zveřejněny i výsledky po volbách.
Níže zveřejněné pořadí je proto podle umístění na hlasovacím lístku, ne
podle obdržených hlasů!
(Sami si můžete udělat pořadí prvních 15 nejúspěšnějších kandidátů podle obdržených hlasů.)
Pořadí / jméno a příjmení /
pořadí na HL / počet hlasů
Volební strana č. 2
Sdružení Rovnováha Pomezí
1. Jana Venclová
2.
2. Zdeněk Stoklásek
1.
3. Michal Zerzánek
4.
4. Radek Kinc
11.
5. Libor Škorpík
3.

4
15
15

Volební Odevzdané
Platné hlasy
účast v %
obálky

257
240
201
190
184

Volební strana č. 3
„Sdružení nezávislých kandidátů
2014“
1. Věra Chemišincová 1.
409
2. Jiří Dočekal
3.
342
3. Jiří Svoboda
4.
339
4. Milan Nespěšný
2.
316
5. Tomáš Lopour
5.
330
6. Leoš Šedý
6.
298
7. Marta Zerzánková 7.
337
8. Marie Duchečková 8.
318
9. Tomáš Nikl
9.
303
10. Petr Němec
10.
276

Pořadí / jméno a příjmení /
pořadí na HL / počet hlasů
Volební strana č. 2
Sdružení Rovnováha Pomezí
1. Miroslav Veselý
2. Markéta Hladká
3. Zdeněk Coufal
4. Ivo Janeček
5. Renáta Jílková
6. Václav Štaud
7. Ludmila Homolová
8. Lenka Hegrová
9. Jana Pražanová
10. Miloš Muzikář

5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.

106
175
166
117
136
169
158
140
125
140

Volební strana č. 3
„Sdružení nezávislých kandidátů
2014“
1. Vladimír Šedý
2. Jana Večeřová
3. Milan Stýblo
4. Petr Fajmon
5. Jaroslava Kubíková

11.
12.
13.
14.
15.

312
240
243
267
289

Volební strana č. 1
Komunistická strana Čech a Moravy
Poř. / jméno a příjmení / počet hlasů
1. Zdeňka Makovská 35
2. Pavel Šimon		
3. Josef Lidmila		
4. Oldřich Šimon		

36
44
29

Čas letních radovánek, her, odpočinku a krásných teplých dní je nenávratně
pryč. Nastalo opět období školních povinností, ale i radostí ze shledání s kamarády, které jsme celé prázdniny neviděli. Naše těšení ještě umocňuje pocit
z toho, že poznáme i spoustu nových
kamarádů, kteří začnou po prázdninách navštěvovat školku. Do naší školky docházelo 28 dětí. Do školy oděšlo
13 dětí. 10 dětí nastoupilo do 1. třídy
v Pomezí, 2 odešly do Poličky a 1 dítě
do MŠ v Poličce z důvodu přestěhování.
Pro naplnění kapacity bylo přijato 13
nových dětí.
Vzdělávání dětí probíhá podle školního vzdělávacího programu: „Strom života a poznání“. Celým školním rokem
prolínají různé kulturní, společenské
a školní akce, které pro děti připravujeme a navštěvujeme. Jsou to různá kulturní a divadelní vystoupení a akce:
• oslavy sv. Martina – pořádané školní družinou v okolí naší MŠ spojené
s lampionovým průvodem
• návštěvy Tylova domu v Poličce –
pohádky „Když jde kůzle otevřít“,
„Rákosníček“
• Vánoční inspirace – kde jsme si ozdobili stromeček
• statečně jsme zvládli návštěvu čertů,
anděla a Mikuláše
• navštívili jsme výstavu Jiřího Trnky
na radnici v Poličce
• již pravidelně, několikrát za rok, nás
navštěvuje divadlo JOJO, které děti
pobaví a vtáhne do děje každé pohádky
• společnými silami jsme připravili
Vánoční besídku a besídku ke Dni
matek
• zazpívali jsme si před obecním úřadem u vánočního stromu
Angličtinu u nás tento rok vyučovala paní učitelka Romana Báčová. Před
Vánoci jsme si provoněli školku při pečení perníčků, jejich následné zdobení
bylo pro nás velkým uměleckým dílem.
Společně s paní vychovatelkou Radkou
Sobolovou jsme vytvořili krásné ozdoby z keramiky.
Pomezští hasiči nás pravidelně procvičí a zároveň poučí při nácviku evakuace. Následná prohlídka aut je pro
děti velkým zážitkem.
Stejně jako jinde, ani u nás nesmí chybět focení dětí.
(pokr. na str. 8)
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Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pomezí
ze dne 5. 11. 2014
Zastupitelstvo obce Pomezí schválilo
následující program ustavujícího zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95
odst. 1 zákona o obcích), návrhové
komise a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění (§ 71
zákona o obcích)
c) volba starosty
d) volba místostarosty
4. Volba členů rady obce (§ 84 zákona
o obcích)
a) určení počtu členů rady
b) volba členů rady
5. Zřízení finančního a kontrolního
výboru
a) určení počtu členů finančního
výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva(§ 72 zákona o obcích)
7. Různé
8. Diskuse
Zastupitelstvo obce Pomezí schválilo
zvolení jednoho místostarosty.
Zastupitelstvo obce Pomezí v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích určuje, že pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
Zastupitelstvo obce Pomezí volí starostkou Věru Chemišincovou.
Zastupitelstvo obce Pomezí neschvaluje tajný způsob volby.
Zastupitelstvo obce Pomezí volí místostarostou Milana Nespěšného.
Zastupitelstvo obce Pomezí volí členy rady obce Martu Zerzánkovou,
Mgr. Jiřího Svobodu a Jiřího Dočekala.
Zastupitelstvo obce Pomezí zřizuje
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou pětičlenné.
Zastupitelstvo obce Pomezí volí předsedou finančního výboru Mgr. Tomáše Lopoura.
Zastupitelstvo obce Pomezí volí
předsedou kontrolního výboru Marii
Duchečkovou.
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Zastupitelstvo obce Pomezí odkládá
volbu členů kontrolního a finančního
výboru na nejbližší schůzi zastupitelstva.
1) Zastupitelstvo obce Pomezí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích a nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. o odměnách, stanovilo měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí.
2) Zastupitelstvo obce Pomezí v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovilo, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne jako součet měsíčních

odměn stanovených pro jednotlivé
funkce.
3) Zastupitelstvo obce Pomezí v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanovilo,
že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne
přijetí tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje smlouvu č. 14218611 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR na akci “Realizace protipovodňových opatření v obci Pomezí“.
Zastupitesltvo obce Pomezí schvaluje
plán práce rady obce a zastupitelstva
obce do konce roku 2014.

Základní škola Pomezí
Do Základní školy v Pomezí v září nastoupili noví prvňáčci. Letos je jih rovných dvacet. Co jim a jejich rodičům
škola nabízí? Na co se mohou těšit?
Většina z nich začne navštěvovat
školní družinu. Ta jim bezplatně poskytne příjemný azyl v odpoledních
hodinách, zajistí zajímavé a zábavné
činnosti. V rámci družiny se zapojí do
zájmových kroužků (keramického, anglického jazyka, rytmiky).
Třídy, ve kterých budou trávit většinu času, jim nabídnou moderní výuku
prostřednictvím interaktivní techniky
a výukových programů, které jim učitelé „ušijí přímo na míru“. Na druhém
stupni se budou v počítačové gramotnosti zdokonalovat v moderně vybavené počítačové učebně.
Na prvním stupni každoročně projdou plaveckým výcvikem a stanou se
z nich zdatní plavci. Na druhém stupni se naučí ovládat lyže na týdenním
lyžařském kurzu. Zúčastní se zajímavých výletů a exkurzí nejen po zemích
českých, ale i za našimi hranicemi.
Postupně se dostanou na návštěvu do
Vídně, do Paříže nebo na jiné zajímavé místo (v minulosti to byla např. Itálie). Čeká je i spousta kulturních akcí,
návštěv muzeí, knihoven, filmových
a divadelních představení, a to nejen
v blízkém okolí. Každoročně vyrazí
za kulturou do brněnských divadel. Své
literární, výtvarné a novinářské schop-

nosti uplatní ve školním časopisu Záklaďáček obecný.
Učitelé je připraví na účast v soutěžích a olympiádách, kde žáci ukážou své
znalosti v různých předmětech. Zapojí
se také do sportovních klání ve fotbalu,
florbalu, atletice a jiných sportech. Naváží na úspěchy svých předchůdců ve
zdravotnických a dopravních soutěžích.
Velká část jejich aktivit bude směřovat
do projektů s ekologickou tematikou
(dlouholeté projekty GLOBE, Badatelé,
konference Všeho s mírou). Je možné,
že se jim podaří prostřednictvím těchto
projektů dostat se do zahraničí, jako se
to povedlo jejich spolužákům, kteří vloni vycestovali do Norska. Dále pro ně
budou pokračovat projekty technického rázu (Technohrátky, návštěvy dílen
středních škol a učilišť).
Své názory, nápady, doporučení budou moci prezentovat na pravidelných
schůzkách školního parlamentu a zasahovat tak do činnosti a směřování školy. Školní záležitosti mohou ovlivňovat
i rodiče prostřednictvím Školské rady,
SRPŠ a schůzek s učiteli či vedením
školy.
Pokud mají rodiče, žáci, ale i ostatní
zájemci touhu dozvědět se o činnosti
Základní školy Pomezí podrobnější informace, mohou navštívit internetové
stránky www.zspomezi.cz, tam najdou
výroční zprávu za loňský školní rok
a další zajímavosti.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Pomezí
z pohledu zastupitelů Sdružení Rovnováha Pomezí
Ve středu 5. 11. 2014 se na obecním
úřadu v Pomezí uskutečnilo ustavující
zasedání zastupitelstva obce, v němž na
základě výsledků voleb zasedá 10 zastupitelů z volební strany SNK 2014 a 5
zastupitelů ze Sdružení Rovnováha Pomezí.
Hlavním bodem programu byla volba
orgánů obce, tj. post starosty, místostarosty, členů rady obce a předsedů výboru
finančního a kontrolního.
Do funkce starostky byla navržena
a také jednomyslně zvolena Věra Chemišincová.
Zastupitel za sdružení Rovnováha Libor Škorpík navrhl, aby se přistoupilo
k tajnému hlasování, jak bylo dosavadním zvykem při všech předešlých ustavujících zasedáních. O tomto návrhu
však zastupitelé SNK 2014 jednomyslně
hlasovali proti.
Nabízí se tedy otázky:
To má SNK 2014 opravdu takový
strach ze skutečně svobodného vyjádření názoru vlastních členů? Nebo nastoupila obava, aby se neopakovala situace
z minulého ustavujícího zasedání, na
němž díky prozíravosti a slušnosti některých zastupitelů z „protistrany“ kandidáti naší Rovnováhy v tajném hlasování hlasy obdrželi?
O zastoupení v dalších orgánech obce
bylo hlasováno podle pořadí, v kterém
byli jednotliví kandidáti navrhováni:
Na post místostarosty byli navrženi:
1. Milan Nespěšný (SNK 2014) – zvolen 10 hlasy zastupitelů SNK 2014

2. Jana Venclová (Rovnováha)
– nezvolena
Na členy rady byli navrženi:
1. Marta Zerzánková (SNK 2014)
– zvolena
2. Jiří Svoboda (SNK 2014) – zvolen
3. Jiří Dočekal (SNK 2014) – zvolen
4. Michal Zerzánek (Rovnováha)
– nezvolen
5. Zdeněk Stoklásek (Rovnováha)
– nezvolen
Na předsedy výborů byli navrženi:
finanční výbor
1. Michal Zerzánek (Rovnováha)
– nezvolen (pouze 6 hlasů)
2. Tomáš Lopour (SNK 2014)
– zvolen
kontrolní výbor:
1. Libor Škorpík (Rovnováha)
– nezvolen (pouze 6 hlasů)
2. Marie Duchečková (SNK 2014)
– zvolena
S tímto stavem jsme nespokojeni především proto, že SNK 2014 naprosto
nerespektuje názor více než třetiny spoluobčanů, aby se na rozhodování o obecních záležitostech podíleli aktivně i zastupitelé z řad Rovnováhy. Nebo se snad
mají občané domnívat, že se SNK 2014
tak vehementně brání naší účasti ve vedení obce proto, že nám i spoluobčanům
něco tají?
Argument, že „vládnoucí“ strana rozdělila funkce podle tzv. preferenčních
hlasů, je záměrně zavádějící. Členové

Tabulka výsledků voleb (zdroj www.volby.cz), doplněná o jména zastupitelů:
Pořadí Podíl hlasů
Název volební strany
Jméno zvoleného zastupitele
1.
4 619,00
SNK 2014
Chemišincová Věra
2.
2 504,00
Sdružení Rovnováha Pomezí
Venclová Jana
3.
2 309,50
SNK 2014
Dočekal Jiří
4.
1 539,44
SNK 2014
Svoboda Jiří
5.
1 252,00
Sdružení Rovnováha Pomezí
Stoklásek Zdeněk
6.
1 154,75
SNK 2014
Nespěšný Milan
7.
923,80
SNK 2014
Lopour Tomáš
8.
834,66
Sdružení Rovnováha Pomezí
Zerzánek Michal
9.
769,83
SNK 2014
Šedý Leoš
10.
659,83
SNK 2014
Zerzánková Marta
11.
626,00
Sdružení Rovnováha Pomezí
Kinc Radek
12.
577,37
SNK 2014
Duchečková Marie
13.
513,22
SNK 2014
Nikl Tomáš
14.
500,80
Sdružení Rovnováha Pomezí
Škorpík Libor
15.
461,90
SNK 2014
Němec Petr

SNK 2014 stejně dobře jako my všichni
vědí, že hlasy, které při volbách získali
jednotlivci, nejsou přesným a spolehlivě
vypovídajícím vyjádřením vůle občanů, koho by v zastupitelstvu skutečně
chtěli mít. Díky současnému volebnímu
systému dali kandidátům jednotlivých
stran hlasy i ti, kteří při volbách zaškrtli
v záhlaví hlasovacího lístku stranu jako
takovou, ale jinak by některé konkrétní
osoby nevolili. Kdyby volební systém dovoloval volit pouze jednotlivce a nikoliv
také strany, byly by výsledky směrodatným a spolehlivým údajem o přání občanů.
V diskusi na závěr ustavujícího zasedání ZO se i někteří přítomní občané
nesouhlasně vyjádřili k průběhu a výsledku voleb do výše uvedených orgánů. Považovali je za jasně diskriminační
vůči zastupitelům Rovnováhy, přestože
v ZO tvoří 1/3 a výsledky komunálních
voleb ukazují, že někteří zastupitelé Rovnováhy obdrželi více hlasů než zvolení
kandidáti SNK 2014.
Oficiální a podle platného volebního
zákona tedy jedině správné výsledky voleb uvádíme v tabulce.
Na stránkách Deníku Svitavska jste
v minulých dnech mohli číst dva články, týkající se voleb do obecního zastupitelstva v Pomezí. V prvním z nich
z 19. 10. 2014 „Nebudeme vládnout
sami“ (http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/nebudeme-vladnout-sami-20141019.html) starostka Chemišincová píše (cituji): „Nechceme fungovat
tak, že bychom si všechno chtěli prohlasovat. O tom to není. I kdyby tady byli jen
čtyři nezávislí z Rovnováhy pro Pomezí,
tak budeme zkrátka spolupracovat. Po
volbách všichni držíme za jeden provaz.“
Druhý článek ze 7. 11. 2014 „Jednobarevné složení se opozičníkům nelíbí“
(http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/jednobarevne-slozeni-se-opozicnikum-nelibi-20141107.html)
popisuje
současný skutečný stav.
Úsudek o tom, do jaké míry jsou slova
starostky míněna vážně a do jaké míry
to byly jen líbivé povolební řeči, si jistě
udělá každý soudný občan sám.
Zastupitelé Sdružení Rovnováha
Pomezí:
Zerzánek Michal, Venclová Jana,
Škorpík Libor, Stoklásek Zdeněk,
Kinc Radek
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Reakce na článek ve zpravodaji – „Ustavující zasedání
z pohledu zastupitelů Sdružení Rovnováha“
V obecním zpravodaji je uveřejněn
článek od Sdružení Rovnováha, na který si dovolujeme reagovat následovně:
V minulém volebním období nebyly
ze strany zastupitelů Sdružení Rovnováhy vyjádřeny žádné námitky k vedení obce a fungování komisí a výborů.
Zastupitelé z řad Rovnováhy byli vždy
členy kontrolního a finančního výboru obce, měli k dispozici veškeré dokumenty podléhající kontrole a to samé
platí o jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelé na volené funkce byli navrženi dle skutečně získaných hlasů
a dlouholetých zkušeností. Když se podíváte na výsledky voleb, došlo k výměně pouze jednoho poslance, ostatní
jsou dlouholetí zastupitelé.
Sdružení Rovnováha měla možnost
vyvolat povolební jednání o obsazení
volených funkcí – to se však nestalo.
Máme respektovat vůli voličů nebo
přepočet hlasů na politické strany?
Jsme pouze sdružení, které vyhrálo
volby a respektovalo přání voličů.
Občané, voliči, svými hlasy jasně
dali najevo, koho chtějí mít v zastupitelstvu. Jsme malá vesnice, kde nemáme politické strany (kromě KSČM),
a sdružení není o politicích, ale jen
a jen o lidech.
Pořadí ve výsledku voleb podle podílů není stejné jako pořadí výsledků dosažených hlasů od voličů pro jednotlivé kandidáty – je to složitý přepočet

dle metody určené pro volby do zastupitelstev obcí. První dvě místa uvedená v tabulce Sdružení Rovnováhy, jsou
celkové hlasy pro všechny kandidáty
v jednotlivých sdruženích. V dalším
pořadí se hlasy dělí dle dosaženého
pořadí pro jednotlivé kandidáty.
Každý volič si mohl volit jednotlivé kandidáty. Argument ze Sdružení
Rovnováhy, že si „zaškrtli voliči celou stranu a jinak by konkrétní osoby
nevolil“, je zavádějící, protože každý
občan má svobodnou vůli se rozhodnout, jak a koho bude volit.
Pokud se nebude respektovat vůle
voličů, nebudou mít lidé chuť chodit
k volbám a ovlivňovat dění v obci.
Skutečně nemáme zapotřebí vést líbivé povolební řeči (uveřejněný článek
ve Svitavském deníku nebyl předložen
k recenzi), každý občan si může udělat
úsudek sám.
A ještě k hlasování na ustavujícím
zasedání zastupitelstva - každý z nás
hlasoval veřejně a dle své svobodné
vůle.
Tímto článkem jsme nuceni reagovat
na současnou povolební kritiku z řad
Sdružení Rovnováha, zejména na článek uveřejněný tímto sdružením.
Prvořadým úkolem zastupitelů je
pracovat ve prospěch obce.
Děkujeme všem voličům za podporu a důvěru, kterou nám svými hlasy

Rekonstruovaná kuchyň v kulturním domě (viz článek na první straně)
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vyjádřili ve volbách do zastupitelstva
obce Pomezí.
zastupitelé Sdružení nezávislých
kandidátů
Seznam osob volených ve volbách do
obecního zastupitelstva obce Pomezí
2014 podle počtu dosažených hlasů od
voličů v Pomezí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Chemišincová Věra
Dočekal Jiří
Svoboda Jiří
Zerzánková Marta
Lopour Tomáš
Duchečková Marie
Nespěšný Milan
Šedý Vladimír
Nikl Tomáš
Šedý Leoš
Kubíková Jaroslava
Němec Petr
Fajmon Petr
Venclová Jana
Stýblo Milan

409 hlasů
342 hlasů
339 hlasů
337 hlasů
330 hlasů
318 hlasů
316 hlasů
312 hlasů
303 hlasů
298 hlasů
289 hlasů
276 hlasů
267 hlasů
257 hlasů
243 hlasů

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Večerová Jana
Stoklásek Zdeněk
Zerzánek Michal
Kinc Radek
Škorpík Libor
Hladká Markéta
Štaud Václav
Coufal Zdeněk
Homolová Ludmila
Hegrová Lenka
Muzikář Miloš
Jílková Renata
Pražanová Jana
Janeček Ivo
Veselý Miroslav
Lidmila Josef
Šimon Pavel
Makovská Zdeňka
Šimon Oldřich

240 hlasů
240 hlasů
201 hlasů
190 hlasů
184 hlasů
175 hlasů
169 hlasů
166 hlasů
158 hlasů
140 hlasů
140 hlasů
136 hlasů
125 hlasů
117 hlasů
106 hlasů
44 hlasů
36 hlasů
35 hlasů
29 hlasů

Ze schůzí Zastupitelstva obce Pomezí
Ze schůze Zastupitelstva obce
Pomezí konané dne 25. 6. 2014
Zastupitelstvo obce:
• Schvaluje na základě posouzení
a hodnocení nabídek hodnotící komisí na zakázku „Oprava místních
komunikací“ firmu Skanska, a. s.,
Čechy východ, stř. Litomyšl, 570 01
Litomyšl, IČ:262711303 a pověřuje
starostku obce k vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
a po uplynutí lhůty pro podání námitek i k uzavření smlouvy o dílo.
• Schvaluje na základě posouzení
a hodnocení nabídek hodnotící komisí na zakázku „Realizace
protipovodňových opatření v obci
Pomezí“ firmu TEWIKO systems, s. r. o., Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec, IČ:
25472887 a pověřuje starostku
obce k vydání rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky a po uplynutí
lhůty pro podání námitek i k uzavření smlouvy o dílo.
• Schvaluje výzvu k podání nabídky
na provedení veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem
je zpracování digitálního povodňového plánu obce Pomezí, firmu
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Divize 02 Nábřežní 4,150
56 Praha 5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je do 200 000 Kč.
• Bere na vědomí závěrečný účet
dobrovolného svazku AZASS Polička za rok 2013.
• Schvaluje členství obce v organizaci MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, o. s. se sídlem
Sulkovská 340, 569 92 Bystré,
IČ:27030822. Zastupitelstvo obce
bylo seznámeno s právy a povinnostmi člena MAS Sdružení pro
rozvoj Poličska, o. s. vyplývajícími
z platných stanov organizace, které
jsou přílohou usnesení. Zastupitelstvo obce pověřuje ve věcech hlasování a jednání na schůzích orgánů
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, o. s. starostku obce.
• Schvaluje Souhlasné prohlášení mezi Obcí Pomezí a ČEZ Distribuce, a. s., aby trafostanice na
p. č. 4000/1 v k.ú. Pomezí byla zapsána do Katastru nemovitostí do
vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s.
• Schvaluje firmu Klempířství Leoš
Lukášek Pomezí 314, IČ: 72831499

•
•
•

•
•

•
•

jako zhotovitele opravy střechy budovy ZŠ Pomezí (dolní), dle předložené nabídky za cenu 41 478 Kč.
Schvaluje nákup bubnové sekačky
na trávu do ceny 30 000 Kč.
Schvaluje navýšení rozpočtu pro
1. MŠ Pomezí o 20 000 Kč na nákup
počítače.
Schvaluje jako zhotovitele opravy
kuchyně a dodavatele spotřebičů firmu Vladimír Telecký Široký Důl 123, IČ: 68481632 za cenu
198 400 Kč včetně DPH. V ceně
není zahrnuta oprava výdejního
okénka a myčka nádobí.
Schvaluje opravu veřejného prostranství u 1. MŠ Pomezí za cenu
20 000 Kč.
Projednalo stížnost na provoz střelnice Střeleckého klubu Pomezí.
Stížnost bude předána na příslušný
odbor Oddělení zbraní a střeliva
Policie ČR.
Bere na vědomí výsledek losování
pronájmu obecního bytu v domě
č. p. 4.
Schvaluje Smlouvu o poskytnutí
dotace z Programu obnovy venkova na „Vybavení kuchyně v kulturním domě v Pomezí“. Poskytovatel
dotace Pardubický kraj, výše neinvestiční dotace 100 000 Kč.

Ze schůze Zastupitelstva obce
Pomezí konané dne 27. 8. 2014
Zastupitelstvo obce:
• Bere na vědomí zprávu ředitelů školských zařízení o připravenosti na zahájení školního roku
2014/2015.
• Schvaluje příjmy a výdeje rozpočtu
obce k 31. 7. 2014.
• Bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru.
• Schvaluje prodej p. p. č. 6087 část
za cenu 20 Kč/m2.
• Schvaluje prodej p. p. č. 145/5 za
cenu 1 Kč/m2 a 145/6 část za cenu
20 Kč/m2.
• Schvaluje prodej p. p. č. 4021 část
za cenu 20 Kč/m2 před vchodem do
domu a neschvaluje prodej pozemku p. p. č. 4021 část před fotbalovým hřištěm.
• Schvaluje nákup p. p. č. 3941/1
část 2 a 3 za cenu 1 Kč/m2 a prodej
p. p. č. 3941/1 část 1 za 1 Kč/m2.
• Ruší usnesení č. 8 z 21. 5. 2014
o prodeji p. p. č. 262/1 část a schva-

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

luje úhradu nákladů na geometrické zaměření.
Neschvaluje návrh Lesů České republiky na směnu pozemků
p. p. č. 5201 za p. p. č. 6020 a schvaluje prodej p. p. č. 5201 Lesům České republiky za cenu 50 Kč/m2.
Bere na vědomí zprávu o výstavbě
v obci.
Bere na vědomí zprávu o volbách do zastupitelstva v termínu
10.–11. 10. 2014.
Schvaluje odkoupení p. p. č. 625
pod vodojemem.
Schvaluje podání žádosti o dotaci
z Programu obnovy venkova od
Pardubického kraje na opravu střechy Školní jídelny Pomezí.
Bere na vědomí dopis paní Kopecké a pověřuje zastupitele pana
Mgr. Tomáše Lopoura a místostarostu pana Milana Nespěšného
k vyhotovení písemné odpovědi na
dopis.
Schvaluje odpočty ze stočného
dle skutečných objemů bazénů
a hospodářského zvířectva. Částky za odpočty budou uhrazeny do
30. 11. 2014. V příštím vyúčtování
budou proplaceny odpočty pouze
na základě odpočtových vodoměrů
instalovaných firmou VHOS.
Schvaluje udělení výjimky z počtu
žáků pro 1. MŠ, 2. MŠ a ZŠ Pomezí.
Neschvaluje smlouvu na nájem
honitby mezi Obcí Pomezí a Lesy
České republiky.
Nesouhlasí se změnou územního
plánu obce na výstavbu hal pro
nosnice na p. p. č. 6051.
Schvaluje smlouvu na zpracování digitálního protipovodňového
plánu obce s VRV, a. s. Nábřežní
4 Praha 5 IČO: 47116901 za cenu
226 512 Kč a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
Schvaluje smlouvu o dílo na vybavení kuchyně v kulturním domě
Pomezí s firmou Telecký Vladimír
– dřevovýroba, Široký Důl 123,
IČO: 68481632 za cenu 217 600 Kč
včetně DPH a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
Volební sdružení Rovnováha zve všechny
spoluobčany na své webové stránky
www.rovnovahapomezi.webnode.cz
k diskusi o věcech veřejných.
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Rok 2013/2014 v 2. Mateřské škole Pomezí (horní)
(pokr. ze str. 3)
Dále jsme navštívili
pouť, knihovnu, firmu Ravensburger,
dopravní hřiště a bazén.
Každým rokem se všichni předškoláci
těší až vstoupí do školy. Návštěva 1. třídy a následný zápis je prvním krůčkem,
který každý z nich netrpělivě očekává.
Samozřejmostí je každoroční oslava
Mezinárodního dne dětí a rozloučení
s předškoláky.
Po dlouhé době, kdy školní výlety
byly v sobotu společně s rodiči, jsme se
s dětmi vydali sami do Pohádkové vesničky v Podlesí. Cestou mezi pohádkovými příbytky nás prováděla Červená
Karkulka se Sněhurkou. Jejich zajímavé

Exkurze do Vídně
Rok 2014 se ve společnosti nese v duchu stoletého výročí vzniku Velké –
1. světové války. Ve spojitosti s vyučovaným německým jazykem a dlouhou
tradicí návštěv Vídně naší školou byl
jenom krůček k uspořádání tematické
exkurze. K výpravě do hlavního města
bývalého Rakousko-Uherska se přihlásilo 42 žáků 7., 8. a 9. třídy.
Poznávání Vídně jsme začali v Arsenálu – vojenském muzeu, kde Rakušané
připravili velkou expozici k 1. světové
válce. Žáci se pomocí pracovních listů
seznámili s unikátními exponáty, jako
například automobilem, ve kterém cestoval následník trůnu, či jeho prostřílenou uniformou. Rychlejší žáci si stihli
prohlédnout i expozici 2. světové války.
V poledne jsme si již prohlíželi historický střed města. Nejvíce času jsme
věnovali sídlu rakouských císařů Hofburgu a Kapucínské hrobce – místu
odpočinku významných osobností a císařů. Vídeň je i moderní město, a tak
žáci poznali Hundertwasserův dům
a další nové stavby. Odměnou za vzorné
chování žáků v hlavním městě našich
sousedů byla návštěva Prateru – zábavního parku. Svůj strach z výšky si každý prověřil na symbolu Vídně – ruském
kole. V závěru exkurze se děti vydováděly na místních atrakcích. A vzhledem k tomu, že řidiči Ko-touru Polička
zvládli celou jízdu bravurně, lze tuto
exkurzi hodnotit za velmi vydařenou.
Za kolektiv učitelů, kteří se podíleli
na uskutečnění exkurze M. Klímovou,
O. Hudskou a O. Kotvovou napsal
Jiří Svoboda
8

vyprávění, otázky, hry a soutěže děti
vtáhly do tohoto pohádkového světa.
Pařezová chaloupka, domeček Sněhurky a jejích trpaslíků, Karkulky, Budulínka, Rumcajse, Cipíska i všechny
ostaní jsou tak nádherné, až nám bylo
líto, že nemůžeme nakouknout dovnitř.
Vše nám nakonec vynahradila Perníková chaloupka zlé Ježibaby, do které
jsme se vešli všichni. Návštěva této malebné vesničky nás natolik ohromila, že
se nám vůbec nechtělo vracet zpět.

Zpříjemnit si chvíle na zahradě mohou děti na nové věži s klouzačkou
a pružinové houpačce. Uvnitř školky
jsme vyměnili staré skříňky za modernější a veselejší.
Závěrem bychom chtěli popřát dětem
šťastný vstup do nového školního roku,
mnoho úspěchů a hezkých chvil. Všem,
kteří s námi spolupracují a pomáhají nám chystat zajímavý program pro
děti, děkujeme.
Kolektiv II. MŠ Pomezí

Už vím, kde pracuje táta s mámou
Přestože podzim už nějaký čas vládne přírodě a nový školní rok je v plném
běhu, pojďme se společně ohlédnout za
tím minulým. V rámci vzdělávacího
cyklu „Člověk a příroda“, který v 1. Mateřské škole (dolní) Pomezí ve školním
roce 2013-2014 probíhal, jsme se – kromě tradičních návštěv divadel, výstav,
akcí pro veřejnost, ekologicky zaměřených aktivit, víkendových akcí pro celé
rodiny, atd. – rozhodli představit dětem
pracoviště jejich rodičů. Důvodem byl
fakt, že děti sice vědí, že rodiče musí
chodit do práce, ale mnohdy už nevědí,
v čem jejich práce spočívá.
V úzké spolupráci s rodiči a samozřejmě i díky vstřícnému přístupu jejich zaměstnavatelů se děti mohly např. projet
na koních na farmě ve Stříteži, seznámily se s chovem hospodářských zvířat
v podmínkách domova i velkochovu.
Při exkurzi v mechanizačním středisku v Pomezí si děti prohlédly a v rámci
možností i vyzkoušely zemědělské stroje a dílnu. Díky důkladné a promyšlené
přípravě tatínka Tomáše Nikla se ale
rovněž dověděly, jak vypadají semena vysévaných plodin, jak se rostlina
v průběhu růstu mění, jak vypadají
sklízené plody, k čemu se dál mohou
využít apod., takže získaly ucelený obraz o zemědělské činnosti člověka i o jejím vlivu na životní prostředí.
Děti se také podívaly do výrobních
a řemeslných provozů: v THT v Poličce
viděly, jak se vyrábí hasičská technika,
v truhlárně p. Vetešníka si vyzkoušely práci se dřevem, v kovářství tatínka
Hynka Strachoně obdivovaly sílu ohně,
seznámily se s vlastnostmi kovu a samy
si vyrobily přívěsky. V Ravensburgeru
v Poličce díky rodičům Procházkovým
a mamince Věře Zerzánkové pozoro-

valy celý proces výroby společenských
her, puzzle a dalších „zázraků“ z papíru.
V souvislosti s výchovou péče o vlastní
zdraví nám zdravotní sestřička maminka Lucie Šmerdová domluvila návštěvu
zubní ordinace MUDr. Kosslerové. Aby
děti mohly odhalit „tajemství čisté vody
a teplého vzduchu“ a blíže poznat místo,
kam s nimi celoročně jezdíme do sauny a na plavání, zprostředkovala školce
maminka Jana Divoká exkurzi do technického zázemí plaveckého bazénu v Poličce. Maminka Vendula Tlustá nám
v restauraci Pivovar v Poličce umožnila
prohlídku prostor, kde se chystají pokrmy pro hosty, děti si nadšeně samy načepovaly točenou limonádu z pípy. Jak
mohou obyvatelé Pomezí zlepšit svou
kondici, případně shodit přebytečná
kila, se děti dověděly od pana Stokláska v místním Fitcentru, význam péče
o vlastní zdraví nám přiblížila i paní
Hladká z masážního centra Damián.
Posledním místem, kam jsme v minulém školním roce zavítali, byl Stašov.
Po exkurzi do kamenolomu nás rodiče Leoš a Alena Vendolských provedli
obecním úřadem, tatínek pak seznámil
děti s prací starosty. Příjemnou tečkou
za celým pobytem byla návštěva tamních dětských hřišť.
Školní výlet do Muzea řemesel v Letohradě, kde měly děti možnost porovnat
své poznatky s těmi historickými, pak
náš celoroční výchovně vzdělávací cyklus vhodně završil.
Všem, kteří se zasloužili o to, že děti
názorně poznaly důležitost a také náročnost práce svých rodičů, ještě jednou děkujeme. Věříme, že naše vzájemná spolupráce bude úspěšně pokračovat
i v budoucnu.
Zaměstnanci I. MŠ Pomezí

Hasičský sport v režii a záři Plameňáků
Po jarních, již zmíněných, začátcích soutěží
mužů, žen a dětí se během prázdnin a časného podzimu doběhaly
letošní Okresní ligy v požárních úto-

A v posledních šesti závodech, bohužel
vždy těsně, neúspěšně dobývali stupně vítězů, ale nakonec obsadili krásné
10. místo z celkem 55 účastníků. Jejich
starší kolegové z Pomezí B začali po
slušném jaru útočit na celkové stupně

Plameňáci – mladí hasiči

cích jednotlivých kategorií. A nutno
podotknout, že družstva z hasičského
sboru naší obce se výrazným a zásadním způsobem zapsala do konečných
výsledkových listin ligy.
Muži
Dvě družstva v kategorii mužů, tedy
Pomezí A, složené většinou z dorostenců, a Pomezí B, naši nejzkušenější,
se umístila nejlépe za své účinkování v této lize. Mladší borci z Pomezí

vítězů už 1. místem na nočních závodech v Oldřiši, poté 2. místem na
soutěži na Předměstí a po 1. místě na
Rozhraní bylo jasné, že budou poprvé
v historii mezi nejlepší trojící. Jejich
výborné výkony je nakonec vynesly až
na konečné 2. místo v lize a zisk vicemistra okresu Svitavy!!!
Ženy
Naše děvčata vstoupila do ligy jako
úplný nováček a to se podepsalo na

prvních výsledcích. Ale potom, to už
byla skvělá jízda, když holky braly poháry za Hartmanice – 1. místo, Desnou
– 3. místo, Rozhraní – 2. místo a Sádek
– 3. místo. Z posledního místa po prvním závodě holky vystoupaly až na konečné 4. místo mezi 18 kolektivy a to je
pochopitelně fantastický úspěch. Dík
a obdiv si zaslouží nejen všechna děvčata, ale i jejich trenér Honzíček.
Plameňáci – mladí hasiči
Letošní rok patří především našim
dětem. Po úspěších, které jsme popsali
v minulém vydání Zpravodaje, si naši
borci naprosto zkušeně hlídali své první místo v Okresní lize. Co závod, to
pohár – Polička 2. místo, Sádek 2. místo, Mladějov na Moravě 2. místo. To
vše znamenalo, že obhájili svoje celkové 1. místo v Okresní lize a v sobotu
11. 10. 2014 odejeli opět reprezentovat
okres Svitavy na Superpohár hejtmana
Pardubického kraje. Zde šokovali pořádající Letohrad – Orlici, letošního
vicemistra ČR, ale i loňský třetí tým
z Mistrovství z Choltic. Předvedli dva
nejlepší útoky a po právu se stali držiteli poháru Hejtmana a tím pádem i nejlepším kolektivem v požárních útocích
v Pardubickém kraji za rok 2014!!! Největší úspěch v historii mládežnického
hasičského sportu v Pomezí.
Svoji nadvládu nejen v okrese potvrdili i na Závodu požárnické všestrannosti, kterou letos na Baldě pořádal náš
sbor. Mladší žáci Pomezí A skončili na
3. místě, starší žáci Pomezí C také na
3. místě a další hlídka, Pomezí A, celý
závod vyhrála o parník, tedy o více než
5,5 minuty a obhájila tak své vítězství
z minulého roku. Když dodáme, že
nově založená družstva a jednotlivci
v dorostenecké kategorii zcela opanovali závod, neboť získali třikrát 1. místo a třikrát místo 2., byl letošní hasičský rok vyhlášen rokem Plameňáků.
Děkujeme všem příznivcům za podporu a těšíme se na další závody, určitě
na ten náš pomezský, který bude opět
na hasičské dráze v sobotu 16. 5. 2015.
Přejeme klidné a spokojené Vánoce
a hodně úspěchů v roce 2015, alespoň
tolik, kolik nám jich letos přichystala
všechna naše sportovní družstva.
vedoucí Václav a José Diego
Armando dos Santos
P. S.: Svět je Lunapark a spravedlnost
pro Jamajku.
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TJ Sokol Pomezí
Vážení příznivci kopané,
blíží se konec roku a fotbalistům Sokola Pomezí i konec podzimní sezony 2014
– 2015.
Dovolím si pár slovy zhodnotit dosažené výsledky i činnost našich mužstev v podzimní části soutěže.

Přeci jenom mužstva jako Pardubice,
Mor. Třebová, Choceň, Svitavy, Žamberk už jen svými jmény roztřesou
soupeřova kolen. Ovšem výsledky tohoto kolektivu, který se v soutěži pohybuje přesně v polovině tabulky nám
všem vyrazil dech a oddíly svitavského
okresu nám mohou tiše závidět.

hodě. Po sedmi odehraných kolech nepoznali hořkost porážky při příznivém
skóre 16:5! Tato skutečnost odpovídala
neuvěřitelnému postavení v tabulce.
Věřte nebo ne – 1. místo. S přibývajícími zraněními a potížemi se sestavou,
kvůli tomu, že všichni hráči pracují
a fotbal mají pouze jako koníček, přišly i první prohry na hřišti soupeřů.
Přesto se dá podzimní sezona hodnotit
kladně a jsme spokojeni s umístěním
v horní polovině tabulky.
Na závěr děkuji všem našim sponzorům a sportovním příznivcům, kteří
v hojném počtu navštěvují sportovní
areál v Pomezí, a přeji vám všem hodně zdraví, veselou náladu a sportovního ducha.
Stoky – Stoklásek Zdeněk
TJ Sokol Pomezí

Přehled akcí
Vánoční
inspirace
Peklo
5. 12.
v hasičárně
Zájezd pro
6. 12.
důchodce
Zpívání
21. 12. u vánočního
stromu u OÚ
29. 11.

Naši nejmenší benjamínci ve věku od
8 do 15 let (žáci) po velké obměně kádru a s příchodem nových malých sportovců měli nelehký úkol – prosadit se
proti starším a zkušenějším soupeřům
ze svitavského okresu. Tato věková
kategorie má velký věkový rozptyl
a soutěž je mnohdy ovlivněna velkým
věkovým i výškovým rozdílem hráčů.
Přesto tento kolektiv vybojoval tři vítězná utkání a ani prohry se zkušenějšími mužstvy jim neubraly na bojovnosti a radosti ze hry.
Chtěl bych touto cestou poděkovat trenérům mužstva, kterými jsou
p. Miroslav Kuda a p. Kříž Karel,
i všem obětavým rodičům, kteří obětují svůj volný čas ve prospěch zdraví
svých dětí!!!
Naši dorostenci, tj. věková kategorie
15–19 let, v minulé sezoně postoupili
do pardubického krajského přeboru.
Zde jsme měli největší obavy, zda jsme
si všichni neukrojili velký krajíc zodpovědnosti.

Dík patří všem hráčům Pomezí, kteří
v tomto věku zůstali věrní svému oddílu i sportu.
Jak jsem vás informoval již v loni,
v kategorii mužů máme dvě mužstva.
Mužstvo B (naše rezervy pro mužstvo A) jsme spojili s mužstvem Jedlové, kde by jinak s fotbalem skončili.
Trénování tohoto mužstva se ujali naši
odchovanci a úspěšní fotbalisté p. Červený Jindřich ml. a p. Pecina Petr.
Těmto trenérům i samotným hráčům
dalo hodně práce skloubit dohromady
dvě mužstva a utvořit jeden úspěšný
kolektiv.
Zpočátku bylo slyšet i skřípání zubů
ze všech stran, ale dá se říci, že poctivá práce a snaha ke konci podzimního
období již přináší své výsledky v podobě vyhraných zápasů a slibný střed
tabulky v 3. třídě svitavského okresu.
Muži A mužstva hrají velice náročnou 1. A třídu Pardubického kraje
druhým rokem. Začátek této sezony je
zastihl přímo ve famózní formě a po-

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

Společenská
kronika
V roce 2014 se v naší obci narodily
tyto další děti:
Elena Ehrenbergerová
Matěj Zavřel
Valentýna Páralová
Matyáš Sádovský
Vít Bělohlávek
Sarah Sodomková
Daniel Grubhoffer
Tomáš Jindra

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 – jkd10

16. 5. 2014
11. 6. 2014
28. 6. 2014
3. 7. 2014
12. 8. 2014
22. 8. 2014
4. 9. 2014
1. 10. 2014

