Ročník 16
Číslo 2
Červenec
2014

Informace z Obecního úřadu Pomezí Kompostárna
Vážení občané,
• propojovací komunikace u č. p. 152 zahájila provoz

Konečně jsme se dočkali léta, tepla,
sluníčka, koupání a zasloužených dovolených. Deštivé a chladné počasí nás
snad již opustilo a léto bude, jak má
být.
Na obci však prázdniny nemáme,
a tak mně dovolte, abych Vás seznámila s akcemi, které nás zejména během
prázdnin čekají.
Zastupitelstvo obce schválilo opravy místních komunikací. Opravy jsou
rozděleny do dvou etap. První opravy
proběhnou v měsíci červenci a srpnu
letošního roku a druhá etapa v měsíci
dubnu roku 2015.
Rozdělení oprav komunikací:
I. etapa:
• komunikace od č. p. 290 k č. p. 6 a 7
• slepá komunikace mezi č. p. 311
a 12
• od č. p. 19 – středisko Agronea
• č. p. 35 – 68 – 58 – 63
• od č. p. 328 – 29
• cesta ke hřbitovu a plocha na kontejnery u hřbitova
• cesta k č. p. – 203 a 204
• komunikace od č. p. 318 – 199
• komunikace od č. p. 179 – 420
• komunikace k č. p. 345
• komunikace od č. p.83 – 169
• komunikace od č. p. 339 – 192
• komunikace od č. p. 337 – 214
• komunikace mezi č. p. 392 a 393
• cesta k č. p. 132
II etapa:
• místní komunikace k č. p. 60, 171,
228, 2, 241
• komunikace mezi č. p. 272 – 330
• komunikace mezi č. p. 89 a 335, 269
– 298, 401 – 147
• komunikace od č. p. 440 – 453
a k č. p. 380
• komunikace od mostku po č. p. 133
• komunikace od č. p. 135 – 148

u k. ú. Polička – po č. p. 315 (zadní
cesta)
Proběhlo výběrové řízení na opravu
místních komunikací – I. etapa, které
vyhrála firma Skanska, a. s. s nejnižší
cenou 2 820 000 Kč.
Výběrové řízení pro II. etapu oprav
místních komunikací proběhne v podzimních měsících a částka na opravy
bude schválena v rozpočtu na rok 2015.

Bezdrátový rozhlas
V rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy Zlepšování vodohospodářské infrastruktury
a snižování rizika povodní byla podána žádost na projekt, který by měl
zlepšit varovný a dorozumívací systém
v obci. V rámci projektu bude vybudován nový bezdrátový rozhlas, dále instalovány prvky LVS umístěné na Bílém potoce (sleduje hladinu potoka při
možnostech ohrožení obce povodní)
a zpracován digitální povodňový plán
obce. Dotace na projekt je 90%.
Celkové náklady jsou 2 333 630 Kč
a obec se bude podílet na projektu
částkou 233 363 Kč.
V případě kladného vyřízení žádosti
bude vše vybudováno do 31. 1. 2015.
Kontejnerové plochy
V jarních měsících byly zhotoveny 4
odstavné plochy pro kontejnery.
Prosíme občany, aby udržovali okolo
kontejnerů pořádek a odpady odkládali přímo do sběrných nádob dle určení.
Terénní úpravy
Dále probíhají terénní úpravy ve
sportovním areálu u ZŠ dolní, za obecním úřadem, kde vzniká bezbariérový vstup do budovy obecního úřadu,
oplocení kompostárny a u ZŠ horní
bude v zahradě pro žáky vytvořena
(pokr. na str. 2)
odpočinková zóna.

Od dubna byl zahájen provoz kompostárny v Pomezí. Byly rozmístěny
čtyři kontejnery na odpad ze zeleně
(u Balášových, za obecním úřadem,
u Sýsových, u střelnice). Letošní jaro
zeleni přálo a kontejnery se začaly
ihned plnit.

Dokončování oplocení kompostárny

Obavy z toho, že do kontejnerů bude
odkládán odpad, který tam nepatří,
se naštěstí nepotvrdily, za což patří
občanům velké díky. Pro připomenutí uvádíme příklady odpadů, které do
kontejnerů patří:
• posečená tráva, sláma, zbytky zeleniny a ovoce, piliny, štěpky, staré
brambory a ostatní biologicky rozložitelné odpady.
Do kontejnerů se neukládají větve.
Ty mohou občané vozit přímo na kompostárnu po telefonické dohodě s panem Dočekalem, tel. 724 084 820 (volejte v pracovní dny 7.00-15.00 hod.).

Upozornění
Opět se v obci rozmáhá volné pobíhání psů. Základní povinností majitele
je mít svého psa pod kontrolou.
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Informace z Obecního úřadu Pomezí
(pokr. ze str. 1)
Rozšíření veřejného osvětlení
V měsíci červenec a srpen bude vybudováno veřejné osvětlení v lokalitě
novostaveb v dolní části obce a zároveň rozšířeno osvětlení v úseku od
střelnice po Zerzánkovi, kde veřejné
osvětlení chybělo.
Schválená částka na rozšíření veřejného osvětlení je 570 000 Kč.
Úpravy v kulturním domě
Za pomoci dotace z Pardubického
kraje bude nově vybavena nábytkem
a spotřebiči kuchyň v kulturním domě
– pracovní stoly, regály, elektrické
a plynové spotřebiče, pracovní plocha na mytí nádobí a další – v částce
230 000 Kč.

Sázení stromků žáky ZŠ Pomezí

Výsadba v obci
Náhradou za pokácené stromy u silnice bylo vysázeno v lokalitě okolo
zadní cesty (Baldecká strana) a za
obecním úřadem celkem 60 ks dvoumetrových stromků a 360 keřů (buk).
S výsadbou stromků pomáhali žáci základní školy.
Statistika obyvatel obce
V roce 2013 se v naší obci narodilo 17
dětí a zemřelo 10 občanů.
V letošním roce je zatím narozeno 8
dětí a zemřelo 5 občanů.
K 31. 5. 2014 má obec celkem 1233
obyvatel (rok 2005 – 1106 občanů., rok
2010 – 1169 občanů).
Průměrný věk obyvatel obce je 39 let,
z toho mužů – 38 let a žen 40 let.
Zlatou svatbu oslaví v letošním roce
3 manželské páry – blahopřejeme.
Nestarší občané se v letošním roce
dožívají 92 let. Oběma občanům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví.
Nejčastější příjmení občanů je Pospíšil – Pospíšilová – 24x, Jílek – Jílková,
Šimon – Šimonová – 21x.
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Nečastější jméno žen a mužů: Marie
– 40x, Jana – 34x, Jiří – 46x, Jan a Petr
– 34x.
Základní školu v Pomezí navštěvuje
celkem 147 žáků, do mateřských škol
dochází 58 dětí.

Do první třídy je pro školní rok 2014
– 2015 zapsáno 20 dětí.
Přeji Vám hezkou dovolenou plnou
pohody a slunce k načerpání nových
sil do dalších dnů.
Věra Chemišincová, starostka

Zprávy z jednání Zastupitelstva obce
Z jednání Zastupitelstva obce
Pomezí konané dne 21. 5. 2014
Zastupitelstvo obce:
• Schvaluje příjmy a výdaje rozpočtu
obce k 30. 4. 2014.
• Schvaluje jednomyslně účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce
Pomezí za účetní období 2013, sestavenou ke dni 31. 12. 2013, bez výhrad.
• Schvaluje jednomyslně závěrečný
účet obce Pomezí za účetní období
2013, sestavený k 31. 12. 2013, bez výhrad.
• Schvaluje jednomyslně Zprávu o výsledku hospodaření obce Pomezí za
rok 2013, ze dne 17. 2. 2014, bez výhrad. Hospodaření obce je v souladu
s ustanovením § 10 odst. 4 písmene
b zákona 420/2004 Sb. a přezkumu
hospodaření USC a DSO provedeného podle § 2 a 3 citovaného zákona.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
• Schvaluje jednomyslně inventarizaci
majetku obce za rok 2013 bez výhrad.
• Schvaluje plán práce ZO a RO na
2. pololetí 2014.
• Schvaluje prodej p. p. č. 972 za cenu
20 Kč/m2.
• Schvaluje prodej p. p. č. 262/1 část.
• Schvaluje prodej p. p. č. 5721 část.
• Schvaluje prodej p. p. č. 5270 za cenu
1 Kč/m2.
• Schvaluje prodej p. p. č. 3967/7 za
cenu 1 Kč/m2.
• Schvaluje koupi p. p. č. 440/8 za cenu
1 Kč/m2.
• Schvaluje prodej p. p. č. 387/3, 387/2,
387/1 za cenu 20 Kč/m2 s tím, že
v kupní smlouvě bude uvedeno, že
pozemky nemají zajištěn přístup
z veřejné komunikace.
• Schvaluje přidělení obecního bytu
do pronájmu metodou losováním ze
dvou uchazečů.
• Schvaluje odkoupení pozemku pod
místní komunikací p. p. č. 53/2 za
cenu 1 Kč/m2.

• Schvaluje smlouvu o bezúplatném
převodu dětského hřiště ve sportovním areálu k 31. 5. 2014 od Mikroregionu Poličsko do majetku obce a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
• Schvaluje zadávací dokumentaci
a výzvu k podání nabídek a návrh
smlouvy na výběrové řízení pro akci
„Realizace protipovodňových opatření v obci Pomezí“.
• Schvaluje firmy k podání nabídek na
akci „Realizace protipovodňových
opatření v obci Pomezí“:
Montela, s. r. o., Kněžskodvorská
535/25, České Budějovice, Mopos Comunikations, a. s., Rokycanova 2798, Pardubice, ELSVO
– MOST, spol. s r. o., Dělnická 21,
Velebudice.
• Schvaluje komisi na výběrové řízení pro akci „Realizace protipovodňových opatření v obci Pomezí“ ve
složení – členové komise Zdeněk
Stoklásek, Tomáš Nikl, Ing. Libor
Škorpík, náhradníci – Michal Zerzánek, Mgr. Jiří Svoboda, Mgr. Tomáš
Lopour.
• Schvaluje rozložení oprav místních
komunikací na dvě etapy.
I. etapa – termín realizace červenec
– srpen 2014, náklady na realizaci
3 000 000 Kč
II. etapa – termín realizace duben
– květen 2015, náklady na realizaci
2 241 540 Kč.
• Schvaluje opravu místní komunikace na p. p. č 5440 u domu č. p. 432
firmou Správa a údržba silnic PK
cestmistrovství Polička za cenu
101 688 Kč.
• Schvaluje výzvu k podání nabídek
na akci „Oprava místních komunikací“ a schvaluje firmy k podání
nabídek:
Skanska, a. s., T. G. Masaryka 35,
Litomyšl
(pokr. na str. 4)

Loučení se školkou aneb „Sportem ku zdraví“!
Závěr školního roku je pro mnohé
„školou povinné“ naplněn vidinou blížících se prázdninových dnů. Pro nás
v 1. Mateřské škole (dolní) Pomezí je ale
také časem, kdy se loučíme s těmi, kdo
v září zasednou do lavic první třídy základní školy. Letos nás opustí celkem 12
našich absolventů (seznámit se s nimi
můžete na tradičním fototablu ve výloze
prodejny paní Boháčové). Pro ně a jejich
rodiče, ale taky pro všechny ostatní naše
žáčky a jejich rodiny jsme tentokrát připravili rozloučení ve sportovním duchu.
Už v průběhu školního roku jsme
se sportu věnovali – ať už pasívně

např. v průběhu olympijských her nebo
aktivně na sportovním hřišti. Děti se
rovněž seznámily s místním fitcentrem
a jeho funkcí, pod dohledem pana Stokláska si jednotlivé stroje a zařízení také
vyzkoušely. Naše spolupráce s TJ Sokol
Pomezí vyvrcholila v pátek 30. května 2014, kdy proběhlo výše zmíněné
rozloučení s budoucími školáky.
Celá akce měla proběhnout venku na
fotbalovém hřišti, déšť v předchozích
dnech bohužel proměnil hřiště v jednu
vodní plochu, a tak nám nezbylo, než
přesunout všechny disciplíny pod střechu kulturního domu. Tam už na nás

Pozvání do Kraje Smetany a Martinů
Borová
13. 7. 2014 – pouť u kostela sv. Markéty
Bystré
12. 7. 2014 – Taneční zábava – na zahradě za hasičskou zbrojnicí od 20 hod.
Od 14 hod. proběhne námětové cvičení
hasičů a poté bude následovat dětské zábavné odpoledne na Hasičské zahradě.
18. 7. 2014 – Taneční zábava – na zahradě za hasičskou zbrojnicí od 20 hod.
Hraje Melodie Rock Trpín.
26. 7. 2014 – „Bystré, Hamry a jejich
občané v letech 1. sv. války“ – beseda
s V. Ditrichem a P. Staňou se uskuteční
od 16 hod. v kině Bystré. Od 19 hod. se
uskuteční vzpomínková mše v kostele
sv. Jana Křtitele spojená s výstavou a následnou vzpomínkou u pomníku obětem 1. sv. války.
Dolní Újezd
8. 6. – 28. 9. 2014 – Výstava 100 let od
vypuknutí první světové války. Klub oživení historie pořádá v Muzeu vesnice.
12. 7. 2014 – Italská noc. Pořádá Sokol
Dolní Újezd v hasičském areálu v Bořkově od 20 hod. Hraje KaM bít.
26. 7. 2014 – Sokolní grilovačka a triatlon 2014. V Bořkově v areálu SDH Dolní Újezd – Sokolní výlet po naší vesnici
a nejbližším okolí. Soutěž v triatlonu
a v grilování různých druhů mas. Zábavné hry pro děti. Info: vladimir.kluson@gmail.cz, kolcava.jan@seznam.cz
Litomyšl
18. 7. 2014, 18 hod., Toulovcovo náměstí – Toulovcovy prázdninové pátky

od 18 hod. Vodnická pohádka – uvádí
Divadélko Romaneto Praha
od 19.30 hod. Poletíme? – folkový
koncert. Vstupné dobrovolné.
12.–13. 7. 2014, vždy od 11 hod., Restaurace Veselka. Borůvkový víkend –
borůvkové hody
25. 7. 2014, 20.30 hod., Zámecké návrší
Noc na Karlštejně – rozmarný filmový
muzikál (hrají Jan Rosák, Petr Jančařík,
L. Olšovský, P. Vítek a další), vstupné
260/290 Kč
Lubná
26. 7. 2014 – pouťová zábava – letní
areál – hraje KAM-BÍT, začátek 20 hod.
27. 7. 2014 – pouťové odpoledne s Poličankou – letní areál, začátek 14 hod.
Polička
5.–6. 7. 2014 – Královské slavnosti na
Svojanově. Akce určená zejména rodinám s dětmi. Formou tradičních hradních slavností budou probíhat představení kouzelníka, kejklíře, ukázky
historických tanců a historického šermu. Příjezd královské družiny na koních.
11.–12. 7. 2014 – Colour Meeting Polička – multižánrový festival v jedinečném
prostředí poličských hradeb nabitý hudebním, divadelním i výtvarným potěšením a zábavou. Festival pro celou rodinu.
Poličské kulturní léto – letní kina, divadla pro děti, koncerty v atriu Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Program na
http://kulturnileto.wordpress.com/.
(pokr. na str. 4)

čekali rozhodčí z řad členů TJ Sokol Pomezí posílení ochotnými rodiči a přáteli
naší MŠ. Osm zdatných týmů složených
z 96 rodičů a dětí se pod jejich dohledem
utkalo v různých sportovních disciplínách, jako např. vzpírání činek, skoky
do výšky a do dálky, hod diskem, slalom
s fotbalovým míčem, kopání penalt,
překážkový běh, hod na cíl, pingpongové klání a žonglování s míčkem.
V době, kdy porota vyhodnocovala
výsledky jednotlivých týmů, měli pořadatelé pro dospělé účastníky připravené další klání: muži si vyzkoušeli svou
sportovní zdatnost při střelbě na bránu,
ženy pak soutěžily v přeskoku rotujícího
lana. Za svou snahu a dosažené sportovní výsledky pak byli všichni odměněni
nejen věcnými cenami, ale i občerstvením ve formě klobás a guláše z kuchyně
a sladkou tečkou, o kterou se postaraly
maminky a babičky a také členky Svazu
žen, jimž zároveň patří poděkování za
jejich službu v kuchyni.
Vyvrcholením celé akce se pak stalo
vlastní pasování předškoláků na školáky. Ujali se ho nestor TJ Sokol Pomezí
pan Bohumil Slezák jako nejstarší člen
této organizace, dále pan Zdeněk Stoklásek a jeden z nejmladších členů Sokola pan Tomáš Sauer. Děti od nich obdržely diplomy, medaile a trička s logem
a fotografií svých spolužáků. Učitelky
Jana Venclová, Věra Grossmannová
a Eva Kavanová jim pak předaly kapsáře s upomínkami na docházku do naší
mateřské školy a potřebami do 1. třídy.
Závěrečný ohňostroj už tradičně symbolicky posvítil našim budoucím školáčkům na jejich cestu za vzděláním,
která je po prázdninách čeká.
Nelze na tomto místě jmenovat všechny, kterým patří naše poděkování za
pomoc při přípravě, organizaci i průběhu celé akce. Jim stejně jako nám jsou
jistě tou největší odměnou rozzářené oči
dětí a spokojené tváře rodičů. Nezapomenutelné zážitky, jež si z posledního
květnového odpoledne všichni zúčastnění odnášeli domů, podtrhla i skvělá
atmosféra vzájemné spolupráce, pomoci
a ohleduplnosti, která rozloučení se školáky po celou dobu provázela. Ještě jednou díky a s pozdravem „Sportu zdar!“
popřejme našim budoucím prvňáčkům
i jejich rodičům, ať i ke školním povinnostem přistupují sportovně a s dostatkem sil a elánu, ať dosahují těch nejlepších výsledků!
Zaměstnanci 1. MŠ (dolní) Pomezí
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Zprávy z jednání
zastupitelstva
(pokr. ze str. 2)
SWIETELSKY stavební, s. r. o., Tovární 1112, Chrudim IV
M-Silnice, a. s., Za Pivovarem 611,
Chrudim
• Schvaluje komisi na výběr dodavatele akce „Oprava místních komunikací“ ve složení:
• členové – Mgr. Tomáš Lopour, Šedý
Vladimír, Jiří Dočekal
• náhradníci – Petr Němec, Michal
Zerzánek, Zdeněk Stoklásek.
• Schvaluje terénní úpravy zahrady u budovy ZŠ horní za cenu
96 800 Kč.
• Schvaluje rekonstrukci sociálních
zařízení v budovách ZŠ Pomezí. Na
rekonstrukci bude
• vypracována cenová nabídka. Termín rekonstrukce červenec – srpen 2015.
• Schvaluje opravu střechy budovy ZŠ
Pomezí, předpokládaná cena opravy 50 000 Kč.
• Schvaluje pojištění technologie
kompostárny za cenu 24 282 Kč.
• Schvaluje rozšíření sítě veřejného
osvětlení za cenu 566 885 Kč.
• Schvaluje závěrečné účty svazků Mikroregionu Poličsko a Kraje
Smetany a Martinů za rok 2013.
• Schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů mezi Obcí Pomezí a EKO-KOM, a. s. a dodatek č. 1 ke smlouvě. Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu
• smlouvy.
• Schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 5764, 5738, 5355, 6081,
5895 od Státního pozemkového
úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov,
130 00 Praha 3 do majetku obce.

Bylo, je a bude v ZŠ Pomezí
Je to už hodně dnů, co jsem s vámi
mluvil naposledy. Od té doby se toho
hodně přihodilo, ale už se toho v tomto
školním roce mnoho nepřihodí, protože za dveřmi máme prázdniny. Co se
v posledním čtvrtletí stalo?
Žáci naší školy se zúčastnili sportovních soutěží: turnaje v hokejbalu
a v lehké atletice.
Žáci prvního stupně vyrazili na dopravní hřiště. Zástupci druhého stupně
bojovali na dopravní soutěži, nejprve
v oblastním kole, pak v kole okresním.
Odtud postoupili z prvního místa do
kraje, ale účasti se museli vzdát, protože termín krajské soutěže se kryl
s dlouho plánovaným termínem školního výletu.
Dalšího výrazného úspěchu jsme dosáhli ve zdravotnické soutěži. Tady si
naši borci z druhého stupně Dominika
Vápeníková, Karin Slezáková, Marika Bukáčková, Anna Marie Andrlová
a Lucie Trampotová nedali vzít postup
do krajského kola, kde se umístili na
šesté příčce.
Nezapomínáme ani na podporu technické zručnosti. Proto jsme se zapojili
do projektu na podporu technických
dovedností. Žáci několikrát navštívili
odborné učiliště ve Svitavách, a zkoušeli svou manuální zručnost při opravě
kola a výrobě svorky. Někteří se pak
zúčastnili exkurze do Škodovky.
Proběhly také znalostní soutěže,
a to přírodovědné – poznávání rostlin, živočichů a přírodnin, biologická
olympiáda. A také matematické – matematická olympiáda, Pythágoriáda,
soutěže Matýsek, Matematický klokan.
V matematice uspěli žáci prvního stupně, především B. Štaudová a J. Kinc.
Další akce uvedu „letem světem“, je
jich totiž hodně. Pěvecká soutěž Poličský skřivánek, návštěva Bonga v Brně

se školní družinou, GLOBE GAMES
v Třebíči, Den Země – sázení stromků v obci, konference Všeho s mírou,
branný den na druhém stupni, návštěva Okresního soudu ve Svitavách, stavebnice Geomag, akce Děti bez úrazu,

Dominika Vápeníková, Karin
Slezáková, Marika Bukáčková,
Anna Marie Andrlová a Lucie
Trampotová vítězové okresní soutěže
hlídek mladých zdravotníků

koncert Martinů fest, školní focení,
přednáška o Africe, návštěva poličského muzea – Rok hudby, Hry a klamy,
beseda s ilustrátorem. A samozřejmě
školní výlety.
Nezbývá mi nic jiného, něž se s vámi
rozloučit, popřát vám nádherné prázdniny, deváťákům bezproblémový přechod do nového působiště. V září se
s vámi budu těšit na shledanou.
Článek je přejat ze Záklaďáčku
vydávaného Základní školou Pomezí

Pozvání do Kraje Smetany a Martinů
(pokr. ze str. 3) Sebranice
12. 7. 2014 – Poličský bagr – XIV. ročník plážového volejbalového turnaje ve
sportovním areálu v Sebranicích. Více
na www.policskybagr.nastrankach.cz.
19. 7. 2014 – čertovská pohádka
„O Luciáškovi“ – od 15.30 hod. na Kališti „U křížku“, v případě nepříznivého počasí v sále KD.
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27. 7. 2014 – Pouť na Vysokém Lese.
Začátek mše v 15.00 hod., následuje
posezení.
Svojanov
5. 7. 2014 – 30. 8. 2014 – Výstava obrazů Petry Stoklasové – Šuplíkárna
Radnice městyse Svojanov, vernisáž
se koná 5. 7. 214 od 13 hod.

Hasičský sport dětí a mládeže na jaře 2014
Na jaře 2014 má SDH
Pomezí jedno družstvo
mladších žáků a dvě
družstva žáků starších.
V dorostenecké kategorii
v letošním roce zastoupení nemáme.
Před samotným seznámením s výsledky musím připomenout jednu důležitou okolnost, že od letošního ročníku se posunula věková hranice mezi
kategoriemi.
Nás tak potkalo, že jsme museli přesunout čtyři žáky 5. třídy do kategorie
starších, a bylo tedy pravděpodobné,
že družstvo s těmito borci nebude mít
šanci na slušné umístění. Tuto skutečnost však borci „starší B“ začali vyvracet již na podzimní ZPV, kterou
zaběhli neskutečně a do jarní části šli
z 6. místa!!!
Přestupem oslabený kolektiv mladších žáků ale také na podzimní části
podal heroický výkon, který stačil na
5. místo. „Starší A“, náš soutěžní klenot, potvrdili svoji zkušenost a podzimní část jasně vyhráli.
Po úspěchu na podzimní části hry
Plamen, kde jsme tedy obsadili výborná umístění, jsme celou činnost zaměřili tentokrát na hru Plamen. Samotné
hře Plamen však ještě předcházely dvě
soutěže z Okresní ligy, a to v Jevíčku
a v Pomezí.
O pohár Malé Hané, Jevíčko,
8. 5. 2014, 1. závod OL
Mladší žáci – předvedli dva výborné
požární útoky a obsadili nečekané, ale
o to cennější 2. místo.
Starší B – V požárním útoku se projevila změna způsobu provedení útoku
(ze sání na nalejvání), a přestože velmi dobře zaběhli požární útok CTIF,
skončili nakonec na 12. místě.
Starší A – Jak požární útok (čas
16.93 s), tak požární útok CTIF provedli perfektně a neměli mezi svitavskými a blanenskými družstvy konkurenci. Závodu však dominovali borci
z SDH Drnovice u Vyškova, kteří jsou
pravidelnými účastníky Mistrovství
ČR.
Jediným kolektivem, který s těmito borci držel krok, bylo pouze naše
družstvo.
O pohár starostky obce, Pomezí,
17. 5. 2014, 2. závod OL
Mladší žáci – Vynikající štafeta dvojic, ale nepovedené požární útoky je

stály stupně vítězů, skončili nakonec
na slušném 5. místě.
Starší B – Naprosto stejné hodnocení
jako u mladších, jen ty útoky nám stále
nejdou, takže nakonec až 14. místo
Starší A – Naprosto excelentní štafeta dvojic, nepovedený první pokus na
útocích, ale nakonec v průtrži mračen
a silném větru potvrdili svoji sílu. Konečné 1. místo a obhájení loňského triumfu!
Jarní část hry Plamen + 3. závod
OL, Vítějeves, 30-31. 5. 2014
Mladší žáci – První den dvě skvělá
vystoupení ve štafetě dvojic a štafetě
9x50 m, což je katapultovalo na průběžné druhé místo. Druhý den však
zkazili požární útok, ale výbornou
štafetou 4x60 m nakonec v celkovém
pořadí obsadili konečnou 3. příčku!!!
Zvláštní uznání musí patřit těm nejmladším, ale naprosto bezchybným
borcům, kterými jsou prvňáček Ráďa
Mitáš a Šája Stýblová, jež chodí ještě
do školky. Naprosto neuvěřitelné výkony!!!
Starší B – Naši benjamínci, pod vedením části předloňských mistrů
v mladší kategorii, předvedli po oba
dva dny vynikající výkony, a to znamenalo konečné celkové 9. místo. Pro
nás vedoucí absolutně nejpřekvapivější
umístění ze všech našich týmů.
Starší A – Druhá část předloňských
šampionů v kategorii mladších žáků,
doplněná o naše nejzkušenější borce,
jasně dominovala celé soutěži a ani na
okamžik před sebe v průběžném pořadí nikoho nepustila. Ačkoliv konečné
vítězství zachraňovali až druhým požárním útokem (vítězný čas soutěže
zněl 17.10 s), přesto nám splnili sen
a po 4 letech jsme se probojovali do
krajského kola hry Plamen.
Krajské kolo hry Plamen,
Břehy, Přelouč, 7. – 8. 6. 2014
V soutěži, kde se utkala nejlepší
družstva Pardubického a Královéhradeckého kraje, jsme patřili mezi outsidery. Jak věkem závodníků, tak jejich
výškou i zkušenostmi. Přesto můžeme
směle prohlásit, že naši borci opět proslavili jméno sboru i obce v tom nejlepším světle.
Mezi 18 kolektivy jsme nakonec obsadili nádherné nečekané 8. místo. Našimi soupeři však nebyli jenom borci
z jiných okresů, ale i čas dosažený ve

Vítějevsi a hlavně úmorné slunečné
počasí, kdy ve stínu bylo během dne až
41 st. C, a v době, kdy naši žáci po celodenním závodění vybíhali na trať ZPV,
bylo ještě 33 st. C.
Ve zkratce řečeno, ve všech disciplínách oproti Vítějevsi jsme se zlepšili
a třeba v ZPV skončili na 3. místě mezi
všemi! Třeba závěrečnou disciplínou

4x60 m naši doslova prolétli, neboť
zlepšili čas dosažený ve Vítějevsi o neuvěřitelných 11 s na historický rekord
našeho sboru – 44.60 s.

Nedovolím si neuvést jména našich
hrdinů: Domi, Nelinka, Ela, Bivoj,
Koubí, Hvězda na tři, Míňa, Milošek,
Oggy a Marťas.
Jen pro úplnost uvádím, že v sobotu
28. 6. 2014 jedeme na 4. závod OL do
Poličky.
Na podzim nás čeká 5. závod OL
v Sádku dne 7. 9. 2014 a 6. závod OL
4. 10. 2014 v Mladějově.
Závěrem si Vás dovolím pozvat na
sobotu 18. 10. 2014, kdy proběhne podzimní část hry Plamen – Závod požárnické všestrannosti, kterou na Baldě
pořádá náš sbor a kde nám účast, jako
garant soutěže, přislíbila paní poslankyně parlamentu ČR – Ing. Květa Matušovská, jež mimochodem byla i na
naší jarní soutěži v Pomezí.
vedoucí mladých hasičů – Václav
Štaud a Josef Makovský
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TJ Sokol Pomezí
Milí sportovní přátelé,
čas utíká mílovými kroky
a příznivci kopané i hráči tu
mají konec sezony 2013 –
2014.
Dovolím si pár slovy zhodnotit dosažené výsledky i činnost našich
mužstev v tomto období.

Přehled akcí
důstojně. Za celou sezonu tito mladí
borci prohráli pouze dvě utkání a s obdivuhodným přehledem postoupili do
krajského přeboru. Co říci více, než že
gratulujeme a děkujeme!!!
Muži hráli dvě soutěže. Naše B mužstvo hrálo 4. třídu okresu Svitavy a skončilo ve své skupině na třetím místě.

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

Sokol
Pomezí
Sokol
Pomezí

srpen Baldecký pohár

MS Balda

27. 9.

SDH
Pomezí

Václavská
zábava

SDH
Pomezí
SDH
Pomezí

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

Úspěšné družstvo dorostu TJ Sokol Pomezí

Naši nejmenší spoluhráči ve věku od
8 do 15let (žáci) zakončili sezonu na
pěkném sedmém místě přesto, že většina z nich je ve věku, kdy s opravdovým
sportem teprve začíná. Velkým úspěchem je také fakt, že se podařilo podstatně stabilizovat a rozšířit hráčskou základnu tohoto velmi mladého kolektivu.
Jejich starší kamarádi ve věku 15 – 18
let (dorostenci), reprezentovali naši obec
v 1. třídě Pardubického kraje více než

ELBION – Karel Bobek
Opravy elektroniky a elektrického
nářadí.
_____________________________________

Hegerova 350, Polička
(Bývalá služebna elektrikářů,
vedle VHOS)
Tel.: 702 690 895
e-mail: elbion@atlas.cz

I z tohoto důvodu výkonný výbor tělovýchovné jednoty provedl změny v organizaci, o kterých budete včas informováni.
Muži A mužstva hráli velice náročnou
1. A třídu Pardubického kraje prvním
rokem. Svůj úkol uhrát minimálně střed
tabulky zvládli a i příští sezonu budou
pokračovat v této náročné skupině.
Můžeme se těšit na opravdu zvučná
jména soupeřů, například Svitavy, Vysoké Mýto, Chrudim, Přelouč,
Česká Třebová a další. Výkonný výbor
tělovýchovné jednoty hodnotí vystoupení našich mužstev jako úspěšnou reprezentaci naší obce, i když víme, že vždy
je co vylepšovat a ani naši soupeři jistě
neponechají nic náhodě.
Na závěr děkuji všem našim sponzorům a sportovním příznivcům, kteří
v hojném počtu navštěvují sportovní
areál v Pomezí. Hezké a teplé letní dny,
příjemnou dovolenou a pevné zdraví
vám přeje
Stoky – Stoklásek Zdeněk
TJ Sokol Pomezí

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

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

Společenská
kronika
V prvním pololetí roku 2014 se v naší
obci narodily tyto děti:
Vanesa Juklová

7. 1. 2014

Kateřina Vodičková
Ema Mitášová
Filip Řehoř

5. 4. 2014
9. 4. 2014
27. 4. 2014

Libor Boháček
Aleš Poliačik
Zuzana Preislerová

4. 5. 2014
20. 5. 2014
29. 5. 2014

Tadeáš Maloň

24. 6. 2014

Upozorňujeme občany na možnost
zveřejnění přání k jubileím, či společenským událostem.

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
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