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Informace z Obecního úřadu Pomezí
Vážení občané,
Vstoupili jsme do roku 2015, kde naše
obec slaví významné výročí – 750 let
od první zmínky o existenci obce Pomezí ve 13. století, Leevendorfu.
V roce 1265 král Otakar Přemysl II.
(1233 – 1278) společně s dalšími městy založil královské město Poličku.
Zakládání měst se stalo ve třináctém
století zvláštním druhem podnikání.
Lokátor, který musel mít dobré technické znalosti a kapitál, se dohodl
s vlastníkem příhodného místa, vymezil a rozparceloval prostor (tržiště,
ulice, opevnění…) a nakonec musel
sehnat obyvatelstvo, se kterým začal
stavět město. Většinou jako odměna mu byla svěřena funkce rychtáře,
tak jako to měl Konrád z Leevendorfu v naší obci. Ve 13. století vznikala města královská (patřila králům),
poddanská (patřila šlechticovi) nebo
báňská (město bylo orientováno na
těžbu). Královská města mohla být
také tzv. věnná. Takové město patřilo
královně a královna z důchodů těchto měst žila po smrti svého manžela, nebo je dostávala jako věno, když
se vdávala – viz Polička (v roce 1307
byla veškerá práva města Poličky postoupena králem Rudolfem I. Habsburským manželce Alžbětě (Eliška
Rejčka), a tak se Polička stala věnným
městem po dlouhá staletí). V průběhu
vlády Přemysla Otakara II. vzniklo asi
50 měst. Města měla malou rozlohu
(asi do 20 ha) a malý počet obyvatel.
Okolo měst vznikaly vesnice.
O osobě krále Přemysla Otakara II.
– krále železného a zlatého – v dalším
vydání zpravodaje.
Oslavy v obci
V letošním roce uplyne 750 let od
první zmínky o existenci obce Pomezí (dříve Leevendorfu) v souvislosti se
založením Poličky. Lokátor Konrád

z Leevendorfu na příkaz krále Přemysla Otakara II. zakládal město Poličku
a v obci měl dědičné právo rychtářské
se šenkem.
Oslavy obce Pomezí se uskuteční
20. června 2015 v areálu u ZŠ horní
(v případě nepříznivého počasí v kulturním domě). Bude připraven celodenní program – výstavy malířů,
řemeslníků a ukázka lidové umělecké

tvořivosti občanů naší obce (budova
ZŠ), v kulturním programu vystoupí
děti MŠ a žáci ZŠ, k poslechu a tanci
bude hrát Poličanka, Českou besedu
zatančí taneční sdružení z Kamence
a Sádku, nebude chybět vystoupení
šermířů a zazpívat přijede Petra Černocká. Večer bude následovat taneční
zábava, na které zahraje hudební skupina Qwalt.
Podrobný program bude uveřejněn na
pozvánkách a plakátech.
Již nyní si Vás všechny dovoluji jménem svým a jménem všech zastupitelů
co nesrdečněji pozvat.
Výstavba v obci v roce 2015
V letošním roce se zaměříme především na opravu budov v majetku obce.
Oprava střechy na budově školní jídelny č. p. 283 – výměna střešní krytiny, podhledů a dešťových korytin –
požádáno o dotaci z Programu obnovy
venkova PK

Stopní konstrukce garáží v budově OÚ – po statické stránce tato část
objektu vykazuje závažné poruchy
ve stropních konstrukcích. Stavební
úpravy budou řešit odstranění stávajících klenutých stropů a provedení
nové konstrukce stropů se ztužujícím
věncem se zakotvením přes obvodové
konstrukce ocelovými táhly.
Restaurování misijního kříže na hřbitově u kostela sv. Jiří – kříž je v havarijním stavu. Musí se provést oprava
poškozených litinových dílů, zlatnické práce a celková povrchová úprava. Také podstavec a zábradlí projde
celkovou rekonstrukcí – požádáno
o dotaci z Programu podpory stavební
obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v PK.
Dětské hřiště u ZŠ horní – umístění
herních prvků a povrch dětského hřiště u ZŠ horní již dosluhuje.
Bylo požádáno o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na celkovou
úpravu plochy hřiště a nainstalování
nových herních prvků. Do „projektování“ nového hřiště se zapojili žáci základní školy horní.
Oprava místních komunikací II. etapa – v měsíci dubnu a květnu bude
provedena oprava povrchu zbývajících
místních komunikací dle plánu z loňského roku
Poplatky v roce 2015
Komunální odpad
400 Kč/os. – při platbě nad
1 000 Kč možnost dvou splátek
• I. splátka do konce dubna
• II. splátka do konce září
Psi
100 Kč, každý další 150 Kč
Stočné
55,65 Kč m3
Pozemky dle smluv
Věra Chemišincová, starostka
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Dílničky pro
spoluobčany
Jarní aranžování
věnec na dveře
Termín: čtvrtek 12. 3. 2015
Čas:
od 17,00 hod 1. skupina
od 19,00 hod 2. skupina
Místo: Školní jídelna – dolní Pomezí
Cena : 260 Kč
S sebou: zahradnické nůžky, nožík,
tavná pistole – náplně
v ceně
Přihlášky: do 3. 3. 2015
Velikonoční aranžmá
Termín: čtvrtek 2. 4. 2015
Čas:
od 17,00 hod 1. skupina
od 19,00 hod 2. skupina
Místo: Školní jídelna – dolní Pomezí
Cena : 260 Kč
S sebou: zahradnické nůžky, ostrý
nožík,
Přihlášky: do 24. 3. 2015
Info:
Jitka Vápeníková
tel. 723 640 920
jitkavapenikova
@centrum.cz
www.jitkykytky.cz

Pletení z pedigu
Milé pletařky, zveme vás na příjemně
strávený podvečer při pletení z pedigu.
Na pletenou se těší Věra Grossmannová
Termín :
Čas:
Místo:
S sebou:

pátek 27. 3. 2015
od 17,00
1. MŠ Pomezí (dolní)
šídlo, ručník, kbelík, malé
štípací nůžky a něco dobrého na zub
Přihlášky: začátečníci si vyzkouší
uplést obal na květináč
a musí se nahlásit na níže
uvedený kontakt
Info:
Věra Grossmannová
tel. 777041103
veragros@seznam.cz
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Likvidace odpadů v roce 2015
Od 1. 1. 2015 platí „nový zákon o odpadech“, ze kterého vyplývají nové povinnosti pro obce v odstraňování komunálních odpadů. Zejména zajistit celoročně
místo pro odkládání papíru, plastů, skla,
kovů, nebezpečných odpadů a v období
od 1. dubna do 31. října místa pro odkládání biologicky rozložitelných odpadů.
Jak je zajištěna tato
povinnost v naší obci?
Papír kontejnery 1 100 l (15 ks)
Plasty kontejnery 1 100 l (18 ks)
Sklo barevné
kontejnery 1 300 l (14 ks)
Sklo bílé
kontejnery 1 500 l (9 ks)
Kovy
1x ročně mobilní sběr (duben),
celoročně Sběrný dvůr ulice Hegerova Polička
Nebezpečné odpady
mobilní svozy 2x ročně (jaro,
podzim), celoročně Sběrný dvůr
ulice Hegerova Polička
Biologicky rozložitelné odpady
velkoobjemové kontejnery (5 ks)
S odstraňováním biologicky rozložitelných odpadů začala obec již v minulém
roce, kdy se rozběhl provoz kompostárny. Přes počáteční obavy o čistotu odpadů ve velkoobjemových kontejnerech,
musíme občanům poděkovat. Během
celého roku nebyl zaznamenán žádný
větší problém s výskytem nežádoucích
příměsí.
Pro občany obce Pomezí je možné celoročně využívat služeb Sběrného dvora
Polička.

Provozní doba Sběrného dvora Polička (tel. 733 267 613):
Po, St, Pá
12.00-18.00
(v době zimního času do 16.30)
Čt, So		
8.00-12.00
V roce 2014 se opět podařilo lehce navýšit množství tříděného sběru.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
občanům, kteří poctivě třídí odpady,
za jejich úsilí.
Obec za vytříděné odpady dostává odměnu od společnosti EKOKOM, a. s., která za rok 2014 činila
202 000 Kč. Tato odměna byla využita
na snížení poplatku za odpady.
Pro představu uvádíme přehled odpadů vyprodukovaných občany obce
Pomezí v roce 2014:
Směsný komunální odpad
176,0 t
Objemný odpad
10,5 t
Plasty
27,0 t
Papír
12,8 t
Sklo
15,9 t
Textil
5,34 t
Biologicky rozložitelné odpady 144,4 t
Svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční v pondělí 13. 4. 2015
Odpady odkládejte na obvyklá sběrná místa nejdříve 2 dny před odvozem.
Neodkládejte k odvozu stavební odpady jako jsou eternit, lepenky, stavební suť, okna… Tyto odpady se
odstraňují za úplatu na Překladišti
Polička (tel. 604 695 729) nebo na Sběrném dvoře Polička.

Zápis do první třídy
Ve středu 21. ledna se nám představili
budoucí prvňáčci. K zápisu se jich dostavilo celkem patnáct, dorazili z Pomezí, Květné, Rohozné i z Poličky.
Jejich nastávající třídní učitelka Kamila Hloušková se s nimi přivítala,
vzájemně se představili a prošli spolu
jednotlivá stanoviště, na kterých pro
ně byly připraveny různé úkoly. Malí
předškoláci malovali, stavěli z kostek,
počítali, pojmenovávali a třídili obrázky zvířátek, na „kouzelné“ interaktivní
tabuli rozpoznávali geometrické tvary
a barvy. Nechyběly ani básničky a písničky. Někteří žáčci se podepsali na
tabuli a jejich podpisy počkaly do dru-

hého dne na žáky současné první třídy.
Aby z dětí spadl prvotní ostych a tréma, doprovázely je při zápisu pohádkové postavičky, do kterých se převtělili
páťáci.
Jako malou upomínku na jejich významný den dostaly děti pamětní list
a drobný dárek, který jim vyrobili
kamarádi ze školní družiny. Všichni
předškoláci byli velmi šikovní a předvedli se v tom nejlepším světle. A tak
nic nebrání tomu, aby v září nastoupili
do první třídy. Budeme se na ně velmi
těšit.
Nataša Dostálová
zástupkyně ředitele ZŠ Pomezí

Usnesení Zastupitelstva obce Pomezí
Usnesení ze 2. schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 26. 11. 2014
Zastupitelstvo obce přijalo tato usnesení:
1. Zastupitelstvo obce určuje: ověřovatele zápisu – Zdeňka Stokláska
a Jiřího Dočekala; návrhovou komisi – Mgr. Janu Venclovou a Leoše Šedého; zapisovatele – Milana
Nespěšného.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje program schůze dle pozvánky (příloha
zápisu).
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
plnění plánu výstavby za rok 2014.
4. Zastupitelstvo
obce
schvaluje příjmy i výdaje rozpočtu obce
k 31. 10. 2014.
5. Zastupitelstvo obce neschvaluje
prodej p. č. 686/8.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje plán
výstavby na rok 2015.
7. Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce na rok
2015. Schválení rozpočtu proběhne
na příští schůzi zastupitelstva obce
konané dne 17. 12. 2014.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje členy Kontrolního výboru: Ing. Libora Škorpíka, Radka Kince, Petra
Němce, Jaroslavu Kubíkovou.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje členy
Finančního výboru: Vladimíra Šedého, Milana Stýbla, Michala Zerzánka, Tomáše Nikla.

10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu Kulturní komise.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje, dle
zákona č. 183/2006 sb. o územním
plánování a stavebním úřadu, starostku Věru Chemišincovou jako
určeného zastupitele v procesu
pořizování územně plánovací dokumentace na celé volební období
2014-2018.
12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Řád veřejného pohřebiště obce Pomezí a Nařízení č. 1/2014, kterým
se stanovují maximální ceny za
pronájem hrobového místa a služby
hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje Plán
inventarizace majetku obce Pomezí a složení inventarizačních komisí.
14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
termíny akcí “Zpívání u vánočního stromu“ – neděle 21. 12. 2014
v 16 hodin a „Oslavy obce Pomezí“
– sobota 20. 6. 2015.
15. Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení konkurzu na ředitelku
2. MŠ Pomezí po dobu výkonu veřejné funkce paní Věry Chemišincové.
16. Zastupitelstvo obce bere na vědomí odpočty ze stočného za bazény
a hospodářská zvířata. Celkové
množství odpočtů 723 m3.

Výbory a komise zřízené v obci
Složení kontrolního výboru:
• předseda: Mgr. Marie Duchečková
• členové: Ing. Libor Škorpík, Radek
Kinc, Petr Němec, Jaroslava Kubíková
Složení finančního výboru :
• předseda: Mgr. Tomáš Lopour
• členové: Vladimír Šedý, Milan Stýblo, Michal Zerzánek, Tomáš Nikl
Složení komise životního prostředí
a územního plánování:
• předseda: Leoš Šedý
• členové: Jiří Dočekal, Petr Janda,
Radek Mička, Stýblo Milan, Josef
Lidmila, Jana Večeřová
Složení kulturní komise :
• předseda: Mgr. Jiří Svoboda
• členové: Ing. Petr Fajmon, Lenka
Šedá, Marta Zerzánková, Ludmila

Švandová, Jaroslava Kubíková, Jiří
Šudoma
Kulturní komisi zřizuje a řídí rada
obce. Členové komise přímo pořádají
akce jako jsou dětský karneval, velikonoční a vánoční inspirace, spolupodílí se na dalších akcích např. zpívání
u vánočního stromu či oslavách obce.
Přednášejí požadavky společenských
organizací, spolků a školských zařízení radě a zastupitelstvu obce. Podílejí
se také na tvorbě Pomezského zpravodaje. Obsah zpravodaje schvaluje rada
obce. V následujících letech se kulturní
komise pokusí zpestřit kulturní život
v obci. Nově budeme pro občany dávat
do zpravodaje termíny dílniček, které
se v průběhu roku v Pomezí konají.

17. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10 (příloha zápisu).
Usnesení ze 3. schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 17. 12. 2014
Zastupitelstvo obce přijalo usnesení:
1. Zastupitelstvo obce určuje: návrhovou komisi – Zdeňka Stokláska
a Martu Zerzánkovou‘ ověřovatele
zápisu – Radka Kince a Mgr. Jiří
Svobodu; zapisovatele – Milana Nespěšného
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2015.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje plán
práce rady obce a zastupitelstva
obce na 1. pololetí 2015.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014
„O místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“.
Poplatek za odpad na rok 2015 činí
400 Kč/obyvatele.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p. č. 4021/1 část,4793/18 část,
262/3 část. Prodejní cena 20 Kč/m2.
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o jednáních starostky ve věci
muničního skladu Květná a souhlasí s usnesením Bezpečnostní rady
Pardubického kraje k provozu muničního skladu Květná po převozu
munice z Vrbětic.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje cenu
stočného na rok 2015 na 55,76 Kč/m3
a bere na vědomí cenu vodného na
30,50 Kč/m3 pro rok 2015.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu
Ministerstva pro místní rozvoj na
dětské hřiště u 2. MŠ Pomezí.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci od Pardubického
kraje na restaurování misijního kříže na hřbitově v Pomezí.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
pozemku p. č. 4112/3 část za 1 Kč.
11. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zprávu o výsledku auditu hospodaření obce Pomezí.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup mulčovacího stroje za cenu
48 500 Kč.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12 dle přílohy
zápisu.
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Společenská
kronika

Rozpočet na rok 2015
příjmy

Narozená miminka v závěru
roku 2014
Odon Dvořák
9. 11. 2014
Adéla Svobodová
18. 12. 2014
Počet obyvatel Pomezí
k 31. 12. 2014

1 247

Pohyb počtu obyvatel v roce 2014:
Narození
18
Úmrtí
11
Přihlášení
33
Odhlášení
21
Nejčastější jméno:
ženy 1. Marie
2. Jana
3. Lenka
muži 1. Jiří
2. Jan
3. Petr
Nejčastější příjmení:
1. Pospíšil, Pospíšilová
2. Jílek, Jílková
Svoboda, Svobodová
3. Šimon, Šimonová
Průměrný věk obyvatel
Průměrný věk – ženy
Průměrný věk – muži

40x
35x
22x
44x
37x
35x
24x
21x
21x
20x

39 let
40 let
38 let

Dva nejstarší občané se letos dožijí
93 let

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

Kč
2 000 000
40 000
300 000
2 700 000
800 000
5 700 000
1 100 000
480 000
1 000
23 000
4 000
2 192 000
223 000
1 900 000
7 000
60 000
90 000
14 000
150 000
45 000
40 000
30 000
1 200 000
17 126 200

ZŠ Pomezí opět na lyžích
I v letošní teplé zimě žáci základní
školy absolvovali lyžařský výcvik. Štěstí pomezským dětem přeje. Poličská
sjezdovka se představila jako pohádková, bílá oáza s azurovým nebem, plná
pohody a radostného výskotu. Strach
z vleku a další kolize pomáhali úspěšně
zvládnout pánové Teplý, Schwach, Klanic a manželé Hloušovi. Žáci odpočívali v teple útulné chaty pod sjezdovkou,
kde vlekaři připravovali horký čaj, párek v rohlíku i pizzu. Děti si zde mohly
koupit studené občerstvení a něco sladkého na zub. Všem touto cestou děkujeme za péči.
Kurz absolvovalo 24 žáků, z toho jich
12 stálo na lyžích poprvé. Ti museli překonávat strach z lyží a napínat síly ke
zvládnutí neúspěchu. Ti lepší pilovali
styl. V pátek všichni zvládali základy
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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.
Poslední den v pátek nás bylo na sjezdovce 40. Škola uskutečnila sportovní
den a k našim lyžařům se přidali absolventi minulých lyžařských kurzů pod
vedením pana učitele Svobody. Všichni
byli s lyžováním spokojeni. Se sjezdovkou jsme se rozloučili s přáním: Nashle
zase za rok.
Velké poděkování patří též našim
učitelům-instruktorům, paní učitelce
Kotvové a Roškové, bez nichž by se tato
zdařilá akce nekonala.
učitelé tělocviku
ZŠ Pomezí

výdaje

Kč

pěstební činnost
oprava míst. komunikací
provoz kanalizace
I. MŠ
II. MŠ
ZŠ
školní družina
školní jídelna
zpravodaj
knihovna
kronika
rozhlas, televize
kulturní dům
SPOZ
provoz areál + mzdy
kurty
dotace dobrovolným
svazkům obcí
dotace nezisk.
organizacím
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby
výměna střechy na
budově ŠJ
Kompostárna
charita
příspěvek TJ SOKOL +
hokejisté
komunální odpady –
svoz odpadu
kontejnerová stání
zeleň
požární ochrana
zastupitelstvo obce
činnost místní správy
pojištění majetku obce
splátka úvěru
příspěvky církvím
úroky z úvěru
daň z příjmu za obec
SDH – práce s mládeží
Protipovodňová optření
rekonstrukce sociá.
zařízení ZŠ dolní
stropní konstrukce
garáží
oprava misijního kříže
oslavy obce
daně a poplatky DPH

800 000
3 000 000
1 000 000
317 000
306 000
1 047 000
10 000
346 000
15 000
30 000
8 000
0
80 000
40 000

celkem

18 051 000

80 000
70 000
23 000
10 000
350 000
10 000
1 800 000
250 000
70 000
20 000
120 000
730 000
60 000
150 000
180 000
1 200 000
1 400 000
114 000
1 350 000
15 000
150 000
800 000
50 000
200 000
500 000
500 000
250 000
200 000
400 000

Rozpočet bude schodkový.
924 800 Kč bude zapojeno ze zůstatku roku 2014.

Zpráva z činnosti JPO-III Pomezí
Jednotku
požární
ochrany tvoří 22 členů,
kteří jsou řádně vyškoleni a prošli lékařskou prohlídkou pro činnost u nenadálých událostí v požární ochraně.
Z toho 12 členů absolvovalo kurz nositele dýchací techniky. JPO tvoří 3 velitelé družstev, 5 strojníků, 14 hasičů a 4
členové vlastní kurz pro obsluhu ruční
motorové a rozbrušovací pily. Techniku tvoří CAS-32 TATRA 815, FIAT
DUCATO, požární zásahové čerpadlo
PS-12, elektrocentrála, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, dvě motorové pily,
rozbrušovací pila a osm dýchacích přístrojů. Jednotka zasahovala v minulém
roce u deseti zásahů v naší obci, jednalo
se o kácení nebezpečných stromů, čištění mostků, vpustí a potrubí, pytlování písku, stavění protipovodňových
zábran v ohrožených lokalitách a zalévání zeleně. Na výzvu KOPIS – Pardubického kraje jednotka zasahovala
u dvou požárů – požáru os. automobilu
v Pomezí a požáru chaty v Poličce. Dále
u dvou technických zásahů po silném
dešti bylo zapotřebí odčerpat vodu
z ohrožených nemovitostí v Poličce
a Radiměři. Zúčastnili jsme se námětového cvičení v obci Stašov, kde se simulovala dálková doprava vody pomocí
čerpadel PS-12. Na žádost okresního
sdružení jsme doplňovali vodu při příležitosti MS juniorů v požárním sportu
ve Svitavách a s vozidly CAS-32 Tatra
815 a FIAT DUCATO jsme se zúčastnili
celostátního setkání hasičů v Přibyslavi. V obci Květná při tamních oslavách
120let založení sboru jsme předvedli
ukázku zásahu na hořící automobil.

ZŠ Pomezí opět na lyžích

Při okrskové soutěži jsme z jedenácti
družstev obsadili celkové třetí místo.
V seriálu Svitavské ligy jsme z padesáti
družstev obsadili krásné 2. místo. Finanční odměnu jsme věnovali pro Nadaci hasičů a policistů.
Z ročního rozpočtu 180 000 byla
hrazena el. energie, plyn, PHM, revize
dýchací techniky, revize TWS, hromosvodu, tlakové nádoby kompresoru,
tlakové zkoušky lahví dle ČSN, kurzy
pro obsluhu ručních motorových agregátů, ocelové lano, lékařské prohlídky
členů JPO a další potřebný materiál
pro provoz jednotky. U TATRY 815 byl
vyměněn výfukový systém, u FIATU
DUCATO vážnější problém nenastal.
Obě vozidla prošla řádnou STK. Zásahové čerpadlo PS-12 prošlo generální
opravou za částku 32 900 Kč.Velitelé
a strojníci byli proškoleni pod vedením
HZS. Nové informace a novinky v požární ochraně byly předány členům
výjezdové jednotky. Nositelé dýchací
techniky prováděli pravidelné zátěžové
zkoušky na stanici HZS v Poličce.
Na závěr děkuji členům JPO-III za
jejich dobře vykonanou práci pří zásazích, školeních, výcviku, údržbě techniky, výstroje a výzbroje, dále rodinám
našich členů za jejich trpělivost a pochopení. Členům SDH za podporu při
pořádání kulturních akcí, neboť z těchto výtěžků je financován požární sport.
Děkuji obecnímu úřadu za finanční
podporu pro naši zásahovou činnost.
JPO-III Pomezí přeje našim občanům
do nového roku 2015 pevné zdraví, lásku, štěstí a vzájemné pochopení.
Za JPO-III Pomezí velitel jednotky
Janda Petr

Přehled akcí
24. 1.
21. 2.

28. 2.
7. 3.
28. 3.
29. 3.
24. 4.
25. 4.
26. 4.

Hasičský ples
(proběhl )
Myslivecký ples
(proběhl)

SDH
Pomezí
MS Balda

Turnaj stolního
tenisu

Sokol
Pomezí
K. komise,
Dětský karneval
Klub žen
Velikonoční
K. komise,
inspirace
Klub žen
Zahájení mistr.
Sokol
soutěží v kopané Pomezí
Projekt Všeho
ZŠ Pomezí
s mírou
SRPŠ
Pouťová zábava
Pomezí
Pouť

Dětská hasičská
SDH
pohárová soutěž Pomezí
Výstava
23.-24. 5. drobného
Chovatelé
zvířectva
obec
1. 6. Dětský den
Pomezí
Oslavy obce
obec
20. 6.
Pomezí
Pomezí
turnaj dvojic
Sokol
červenec v tenise na
Pomezí
dolních kurtech
Sparta Cup
Sokol
18. 7. – utkání am.
Pomezí
družstev
Nohejbalový
SDH
srpen turnaj
Pomezí
s občerstvením
Zahájení mistr.
Sokol
16. 8.
soutěží v kopané Pomezí
SDH
listopad Zabíjačka
Pomezí
Vítání svatého
11. 11.
ZŠ Pomezí
Martina
Zábava –
Sokol
21. 11.
Kyvadlo
Pomezí
Vánoční
K. komise,
28. 11.
inspirace
Klub žen
Peklo
SDH
5. 12.
v hasičárně
Pomezí
Zpívání
OÚ
20. 12. u vánočního
Pomezí
stromu
2. 5.
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Rozhovor s Lubomírem Kafoňkem (30 let)
Připravili jsme pro Vás sérií rozhovorů s mladými Pomezáky, kteří se
vydali do světa. Pokud máte ve svém
okolí někoho, kdo byl na nějakém zajímavém místě nebo pracovně pobýval
(pobývá) v zahraničí, dejte nám vědět.
Rádi jeho zážitky zprostředkujeme pro
inspiraci ostatním.
***
Luboš v současné době žije a pracuje
v Norsku. Do Pomezí se vrátil na Vánoce a uspořádal pro děti v základní
škole a pro spoluobčany vyprávění
o své cestě po Peru.
Jaké školy jsi vystudoval po opuštění
Základní školy v Pomezí?
Nejdříve Gymnázium v Poličce a potom Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze, obor fyzioterapie. Potom
jsem se přestěhoval do Norska a studoval zátěžovou fyziologii na NTNU
v Trondheimu.
Jak ses dostal do dalekého Norska?
Bylo to právě kvůli studiu a taky touze podívat se někam jinam. Předchozí
univerzita zvala mnoho zahraničních
studentů, ale sama měla velmi omezené možnosti.
Kde a jak v Norsku bydlíš?
Bydlím stále v Trondheimu, nyní už
s přítelkyní Julií. Trondheim je třetí
největší město Norska. Má kolem 160
tisíc obyvatel a leží u pobřeží přibližně
v půli Norska. Je tam hezky, jen zimy
jsou dost tmavé. Překvapivě tam není
tak chladno, jak si mnoho lidí představuje. K pobřeží totiž zasahuje Golfský
proud, a tak teplota v zimě je někdy
téměř srovnatelná s tou naší. Zato proměnlivost počasí je častá a rodilý Nor
vám řekne, že počasí je dobré, jen vy
jste se špatně oblékl.
Jak se žije v Norsku?
Život v Norsku je velmi ovlivněn přírodou. Velký vliv má délka slunečního
svitu. V létě slunko skoro nezapadá
a naopak zima je dlouhá a slunce je
vzácné, tma je depresivní. Zajímavé je,
že mladí Norové v rámci studia mnoho
cestují a poznávají svět.

Jakou práci v Norsku vykonáváš?
Živím se tím, co jsem vystudoval.
Kombinuji fyzioterapii s pohybovým
tréninkem. Spolupracuji také s různými sportovními kluby, ale i muzikanty. Teď jsem začal přednášet i vlastní
kurzy.
Jací jsou Norové?
Na rozdíl od nás nebo Jihoevropanů
si udržují větší odstup a jsou uzavřenější. Mají také milý zvyk – nedávají svému okolí najevo svoje bohatství nebo
úspěch. Běžně se s vámi baví úspěšný
podnikatel nebo významný sportovec.
Provozuješ nějaký sport?
Ano, sice ne už tolik jako dřív, ale
sport mě provází opravdu dlouho.
Vyzkoušel jsem jich mnoho, na delší
dobu jsem se ale zdržel u posilování
s činkami. To mě právě přivedlo jak ke
studiu fyzioterapie, tak později až k závodění ve vzpírání. Dalo mi to mnoho
zkušeností i pro moji nynější práci. To
vše začalo ve velmi jednoduchých podmínkách v Pomezí, v posilovně pod
tělocvičnou Sokola. Tam jsem chodil
cvičit od svých 14 let. Nyní kombinuji
několik sportů a aktivit jako vzpírání,
tanec, aikido, yogu, longboarding…
Už v tom ale nehledám nějaký výkon,
ale spíš odreagování, zábavu, sociální
kontakt a studium pohybu. Pohyb je
nejlepší lék.
Jak Tě napadlo vycestovat právě do
Peru?
Jedním z důvodů byl nedostatek sluníčka a pak jsem několikrát narazil
na obrázek Machu Picchu a kamarády, kteří tam již byli. Peru je přírodně
i kulturně velmi rozmanitá země.
Kdy jsi Peru navštívil a co jsi tam podnikl?
Do Peru jsem odcestoval s Julií v prosinci 2013. Výpravu jsme začali v hlavním městě Peru, Limě. Je to velké město
plné kontrastů. Jsou zde bohaté oddělené a hlídané čtvrtě a na druhé straně
zde žijí velmi chudí původní obyvatelé.
Byli jsme varováni před možnou kriminalitou. Naštěstí se nám vyhnula. Naše
cesta potom směřovala podél pobřeží

na jih na ostrovy přezdívané “Galapágy
chudého muže“, obydlené pro nás exotickými živočichy – lachtany, tučňáky,
pelikány. Navštívili jsme také pouště
ve vnitrozemí, ale i rozsáhle plantáže
s exotickým ovocem. Vrcholem naší
cesty byla pěší cesta v Andách na Machu Picchu. Bylo to náročné čtyřdenní
putování nádhernou přírodou. Machu
Picchu, přezdívané ztracené město
Inků, jsou ruiny předkolumbovského
inckého města v peruánských Andách.
Nacházejí se na horském sedle 400 metrů nad řekou Urubamba v nadmořské
výšce 2430 m n. m., asi 80 km severozápadně od Cuzca. Je to úžasné místo, zapsané i v památkách dědictví Unesco,
které navštěvuje až dva tisíce turistů
denně. Závěr našeho putování byla týdenní návštěva amazonského tropického pralesa. Po chladných Andách to
byl teplotní šok. Krásná příroda plná
zvířat, která znáte jenom z knížek nebo
z televize, za to stála.
Jak jste se po Peru pohybovali?
Základním dopravním prostředkem
byl autobus, někde to bylo i letadlo.
Například pohled na kresby na náhorní plošině Nazca není bez letadla možný. Letecky jsme také cestovali do Peru
a zpět.
Mnoho lidí napadne, že návštěva dalekého Peru je jen pro bohaté.
Nejdražší je letenka, ale i ta se dá nakoupit se slevou, když se koupí s předstihem. Cestování po Peru už tak drahé není. Potkáváte tam neuvěřitelné
množství mladých lidí z celého světa,
kteří si na cestu vydělali na brigádách
a cestují klidně i půl roku. Peru navštívilo i mnoho mladých Čechů, každému to doporučuji – poznáte jiný svět,
ale i sami sebe.
Jak se ti vrací do Pomezí?
Moc rád jezdím domů do Pomezí.
Často ale nestíhám navštívit všechny
kamarády a známé, a proto jsem uspořádal besedu s občany a žáky školy
o Peru.
Děkuji za rozhovor.
Za kulturní komisi Mgr. Jiří Svoboda

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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