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Informace z Obecního úřadu Pomezí
Vážení občané,
dostává se vám do rukou zpravodaj,
který je věnován převážně oslavám
obce a historii naší obce.

750 let a možná i více od vzniku naší
obce je neuvěřitelně dlouhá doba, ale
dochovaných historických faktů je
jako šafránu. Můžeme se tedy jenom

Slavnost
obce Pomezí
20. června 2015 v areálu ZŠ horní

Srdečně zveme všechny občany, přátele a rodáky na slavnost obce
Pomezí, která se koná u příležitosti první písemné zmínky o obci.
V případě nepříznivého počasí oslavy proběhnou v kulturním domě
Pomezí.
Program:
13.30 hod.
14.00 hod.
14.15 hod.
14.45 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.
17.30 hod.

zahájení příjezdem královské družiny
uvítání hostů, projevy
vystoupení dětí a žáků MŠ a ZŠ
koncert dechové kapely Poličanka
Česká beseda
vystoupení Petry Černocké
historický šerm – komponované vystoupení „Kterak
na draka?“
18.00-19.00 hod. přestávka
19.00 hod. taneční zábava se skupinou Qwalt Bystré

domnívat nebo domýšlet, jak se v třináctém století a později v naší obci
žilo. Zda je pravda, že zakladatel města
Poličky, Konrád z Levendorfu, opravdu zde žil, že Jan Žižka, když se svý-

Upomínkové předměty

mi vojsky dobýval Poličku, rozložil
své válečné ležení právě v naší obci,
a mnoho dalších historických momentů, ke kterým není bohužel žádný písemný podklad.
Co je však skutečnost, že naše obec
letos slaví 750 let od první zmínky
o jejím vzniku.
Dovolte mi, abych Vás všechny
a Vaše přátele, pozvala jménem svým
a jménem všech zastupitelů na Oslavy obce Pomezí, které se uskuteční
20. června 2015 v areálu u ZŠ horní.
Věra Chemišincová
starostka obce

Budova ZŠ horní od 12.00 hod.:
- Výstava řemeslníků a práce šikovných rukou místních obyvatel
Doprovodný program:
- celé odpoledne pro děti nafukovací skluzavka a skákací hrad
- upomínkové předměty (hrnky, pivní půllitry, magnety,
leporelo, DVD)
Občerstvení zajištěno.

1265–2015 | 750 let

Foto z oslav v roce 2010
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Rozvoj obce

Přemysl Otakar II.

Historie obce Pomezí se začala psát
v roce 1265 a váže se k zakládací listině
města Poličky. Králem Přemyslem II.
pověřený zakladatel Konrád z Lewendorfu obdržel v obci dědičně rychtu se
šenkem. Obec dostala svůj název po
svém lokátorovi (v době vzniku Leevendorf).

Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý, byl pátý král český z rodu
Přemyslovců.
Přízvisko „železný“ získal podle
svých těžce oděných rytířů. Místo
„zlatý“ by spíše odpovídalo jiné označení – „stříbrný“. Přemyslovo bohatství bylo velké a pocházelo spíše ze
stříbra. Přemysl byl mocným středoevropským panovníkem, vybudoval
rozsáhlé panství, které se rozkládalo
za Alpy až k Jaderskému moři. Dosáhl
významu, který se projevil i v tom, že
se několikrát ucházel o římskoněmeckou korunu – ovšem právě jeho moc
mu tuto výsadu nakonec neumožnila
získat. Přemyslův závratný vzestup následoval strmý pád.
Politickou kariéru začal vzpourou
proti svému otci Václavu I., byl v ní
poražen a uvězněn. Coby budoucí
dědic trůnu byl brzy propuštěn. Většího úspěchu mu přinesla sňatková
politika. Českého prince Přemysla
si rakouská šlechta zvolila za vládce.
Nárok na Rakousy podpořil sňatkem
s asi o třicet let starší Markétou. Toto
manželství nemohlo přinést potomka
a Přemysl měl svého prvního potomka
z nemanželského vztahu s Anežkou,
dvorní dámou z Markétina doprovodu. Rozvodem s Markétou si Přemysl
uvolnil cestu k dalšímu sňatku, ze kterého se mohl narodit legitimní dědic.
Po dalších jednáních se Přemysl oženil
s Kunhutou, vnučkou uherského krále.
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Strom života
18

Strom znázorňuje počty žen a mužů
příslušného věku v obci. Levá křivka
jsou muži a prává představuje ženy.
Správný tvar stromu života připomíná jehličnatý strom. Nejširší dolní část
představuje nově narozené děti a strom
se ke špičce vzhledem k úmrtím obyvatel zužuje.
Tvar je velmi ovlivněn stavem společnosti – hospodářskými krizemi, válkami nebo sociální politikou státu. To
se odráží i na tvaru stromu života pomezských obyvatel. Narozených dětí by
mělo být daleko více.
Je také zřetelně vidět populační vlna
husákových dětí – dnešních čtyřicátníků.

Ženy
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Vì obyvatel
k obyvatel
Věk

Muži

P oèet obyvatel

Historická fakta:
• 1349-1350 byl zbudován kostel
sv. Jiří
• 1727 přebudování kostela sv. Jiří
do dnešní podoby
• Do roku 1558 obec patří pod svojanovské panství
• Od roku 1558 obec patří pod bysterské panství
• 1712 zřízena první německá škola
• 1874-1875 stavba nové školy (ZŠ
horní)
• 1886 projel na dráze první vlak
• 1928 v obci se objevuje první
automobil
• 1928-1929 proběhla výstavba
vodovodního řadu
• 1938 postavena nová budova
české menšinové školy (ZŠ
dolní)
• 1948 elektrifikace obce
• 1950 přejmenování obce na Pomezí
• 1965 oprava sálu
• 1970 výstavba autobusových čekáren
• 1972 výstavba koupaliště, prodejny a pohostinství (horní)
• 1974 vybudováno veřejné osvětlení
• 1981 výstavba mateřské školy
dolní
• 1988 výstavba mateřské školy
horní
• 1990 výstavba prodejny a pohostinství (dolní)
• 1994 přístavba budovy ZŠ dolní
• 1997 rekonstrukce domu č. p. 4
na obecní úřad, byty, poštu
a kadeřnictví
• 1997 kabelizace telefonní sítě
• 1999 obec získala znak a prapor
• 2002 přestavba požární zbrojnice
• 2004 plynofikace obce
• 2009 dokončení výstavby sportovního areálu
• 2013 kanalizace celé obce
• 2014-2015 rekonstrukce místních
komunikací
• 2015 vybudování bezdrátového
rozhlasu

Její jméno je spojeno s hradem Svojanovem, kam se uchýlila po smrti manžela. Zde vychovávala syna Václava II.
spolu s druhým manželem Závišem
z Falkenštejna.
Otakar se ocitl na vrcholu moci. Dokázal úspěšně válčit proti uherskému
vojsku a řešit vztahy v zahraničí. Svoji domácí politiku opíral o zakládání
nových měst, do nichž zval německé
kolonisty. Tak došlo mimo jiné k založení naší obce a města Poličky v roce
1265. Přemysl stejně jako jeho předchůdci považoval stát za své vlastnictví, přestože různá panství patřila
šlechtě a panovníkovi patřila jen královská města a malá území. Domácí
šlechta nesla s nelibostí omezování své
moci. Přemysl byl mocným středoevropským panovníkem toužícím po koruně svaté říše římské. Tu ale získal ne
příliš známý Rudolf Habsburský. Přemysl Otakar II. Rudolfovu volbu neuznal a rozhodl se tento stav řešit bitvou
na Moravském poli (1278), která se ale
změnila v politickou a jeho osobní katastrofu. Ostatky českého krále byly
nejprve veřejně vystaveny ve Vídni,
poté byly uloženy v klášteře ve Znojmě. Václav II. je nechal přenést do Prahy. Na příkaz Karla IV., ctitele odkazu
svých přemyslovských předků, byly
nakonec uloženy v chrámu sv. Víta na
Pražském hradě.
zpracoval Mgr. Jiří Svoboda (v článku
byly použité informace z Wikipedie)

redakce

Graf stromu života pomezských obyvatel

Vývoj počtu obyvatel Pomezí
Od roku 1975 pokračuje nezadržitelný historický pokles počtu obyvatel.
V letech 1993 a 94 bylo dosaženo dna
a od magické tisícovky nás dělilo pouze 28 osob.
V posledních deseti letech prudce narostl počet obyvatel o více jak 200. Je
to první nárůst od roku 1924. S počty
obyvatel roste i obec a život v ní. Doufejme, že tento trend bude pokračovat
a Pomezí bude dobrá adresa.
rok
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

počet obyvatel
1214
1220
1216
1202
1136
1122
1107
1114
1088
1095
1092
1069
1061
1040

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (k 30. 4.)

7. ročník turnaje
ve stolním tenise

1033
1032
1039
1031
1028
1028
1031
1031
1049
1047
1056
1063
1061
1070
1076
1089
1107
1126
1136
1149
1154
1169
1188
1213
1229
1247
1252

Letos jako každoročně již po dobu sedmi let pořádala TJ sokol Pomezí turnaj
ve stolním tenise všech věkových kategorií – neregistrovaných sportovců.

Turnaje se zúčastnilo 34 stolních tenistů
z obcí svitavského regionu a okolí. Nejmladší účastník turnaje šestnáctiletý
Honzík Novák z Pomezí během turnaje
v exhibici vyzval k souboji dříve narozeného p. Řezníčka z Boskovic, který letos
oslavil 80 let. Zvítězil krásný sportovní
zážitek, pohoda a dobrá nálada během
celého dne. V závěru celého turnaje
obhájil své prvenství z loňského roku
p. Miloslav Hnát z Pomezí.
Na příští ročník Vás zve
Stoklásek Zdeněk, Sokol Pomezí
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Ve dnech 21. a 22. dubna 2015 došlo
v naší obci k vysazení nových stromků
v rámci plánované náhradní výsadby.
Výsadba byla provedena kolem obecní komunikace parc. číslo 5746 a 5785
v těchto lokalitách: Od sýpky (Agronea)
směr Stašov – 21 ks stromků, od sýpky
(Agronea) směr Polička 9 ks stromků,
za starým fotbalovým hřištěm směr
Polička 21 ks stromků. Dále pak v areálu ZŠ horní – 3 ks, v areálu ZŠ dolní –
3 ks, v areálu MŠ dolní – 5 ks, u zastávky „Lesní správa“ – 1 ks, za Obecním
úřadem – 1 ks. Celkem bylo vysázeno
64 ks nových stromků. Sázení proběhlo stejně jako vloni za vydatné pomoci
žáků a učitelského sboru zdejší základní školy v rámci projektu „Den Země“.
Jak je již dlouholetým zvykem, i letos
byly přiděleny pro nové občánky naší
obce stromečky, tentokrát pro 20 dětí.
Za KŽPÚP
Leoš Šedý
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Z kroniky obce Pomezí
Kronika naší obce je psána od roku
1962. Nyní se podíváme s čtyřicetiletým odstupem na rok 1975, jak byl
zaznamenán v kronice obce Pomezí
kronikářem Josefem Valáškem. Tento
rok se v celé společnosti nesl v duchu
30. výročí od konce druhé světové války.
K 1. lednu 1975 došlo ke změně vedení obce Pomezí. Do funkce předsedy MNV byl zvolen Adolf Tlustoš a do
funkce tajemníka Jiří Svoboda.
U příležitosti 30. výročí osvobození
naší vlasti od fašismu Sovětskou armádou se 10. dubna konalo v sále Osvětové besedy slavnostní zasedání Místního národního výboru. Jménem ONV
na ní promluvil František Škrabal.
Předseda MNV Adolf Tlustoš zhodnotil rozvoj obce za 30 let. U příležitosti
osvobození uspořádala škola a Sokol
na sále Osvětové besedy slavnostní
akademii. Kromě veršů a písní byly
představeny žákovské skladby československé Spartakiády 1975. Žactvo
se později účastnilo okrskového cvičení v Poličce, okresního ve Svitavách
a mladší žákyně cvičily v Praze.
V květnu proběhla výstavka „30 let
našeho života v Pomezí“. Byly na ní
vystaveny obecní kroniky, staré listiny,
plakáty, peníze a fotografie dokumentující rozvoj obce. V celostátní soutěži
kronikářů získalo Pomezí první místo v okrese v kategorii středních obcí.
Kroniku nadále vedl Josef Valášek.
Výstavba v obci se soustředila na dodělání ústředního topení v ZDŠ, opravu vodní nádrže a hřbitovní zdi, na
opravu bytového fondu a výstavbu autobusové čekárny. Sbor pro občanské
záležitosti pokračoval pod vedením
učitele Kaplana ve své bohaté činnosti.
Do mateřských škol se hlásilo tolik
dětí, že nestačila jejich kapacita. Chování a prospěch žáků základní školy
byly v tomto roce dobré. Žáci pokračovali ve sběru brambor a výsadbě
stromků a keřů.
Koncem školního roku odešel do
důchodu ředitel školy Josef Valášek.
Na jeho místo nastoupil ředitel školy
z Jedlové, Josef Holomek. Učitelský
sbor se rozrostl o učitelku Neřoldovou
z Poličky.
3. ledna 1975 se sešli družstevníci z Pomezí, Poličky a Modřece na
ustavující schůzi nového sloučeného
podniku s názvem „JZD Poličsko“ se
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sídlem v Pomezí. Předsedou JZD byl
Josef Ehrenberger a místopředsedou
Oldřich Brokl. JZD hospodařilo na
výměře 2383,21 ha zemědělské půdy.
K 31. 12. 1975 mělo JZD 510 členů,
z toho 299 pracujících. Rostlinná výroba své úkoly pro rok 1975 splnila.
Špatná situace byla v živočišné výro-

bě – chov skotu byl roztříštěn do mnoha nevyhovujících stájí. Dojnice byly
ustájeny v 9 stájích a mladý skot a býci
dokonce v 17 stájích. Lepší situace pak
byla v chovu prasat.
Z kroniky zpracoval
Mgr. Jiří Svoboda

Knihovna v Pomezí vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti a mládež

POMEZÍ V DOBÁCH
MINULÝCH
Představte si, jak to tady mohlo vypadat v dobách, kdy byl všude
nepropustný hvozd a kde se proháněla divá zvěř a zubři.
Nabízím témata k inspiraci:
• Příjezd královské družiny Přemysla Otakara II.
• Jak asi vypadal Konrád z Levendorfu, zakladatel naší obce
• První osadníci Levendorfu (Pomezí) bojují o nejlepší místa u vody
a staví si domy
• Rytíři, husité, lapkové
• Jak vypadala tvrz u rybníka v 16. století
• Kruté boje v době třicetileté války, Švédové, Sasové
Těch období a zajímavých témat by se našlo mnoho, stačí se podívat do
knížek a nechat se unášet fantazií. Vyberte si historické období a…
MALUJTE, KRESLETE, MODELUJTE, TESEJTE
a noste do knihovny!
Do soutěže přijímáme díla vytvořená jakoukoli
technikou i díla kolektivní.
Uzávěrka soutěže je 11. června 2015
Díla budou vystavena v prostorách Obecního úřadu v Pomezí
a nejkrásnější budou odměněna.
Pro tento účel nabízíme možnost tvořit také v knihovně
každou středu a čtvrtek ve 13–17 hodin (až do konce května).
Uvítáme i (nesoutěžní) účast z řad dospělých tvůrců!

Noc s Andersenem poprvé
v Pomezí
K celostátní akci knihoven Noc s Andersenem se letos přihlásila i naše
knihovna v Pomezí.
V pátek 10. 4. 2015 od 18 do 24 hodin
ožila knihovna 12 dětmi a 8 dospělými. Nejdříve jsme hráli stolní hry, které máme nejraději (Dobble, Carccassone, Věž, Activity, Dostihy a Domino).

kal před 750 lety. Ukázal nám, jak se
pečetily důležité dokumenty a každý
si mohl sepsat poselství nebo tajnou
zprávu, kterou si sám zapečetil. Potom
nás vyzval na cestu vedenou světlem,
na které se setkáme s různými symboly
a na konci bude překvapení.
Z knihovny jsme vyšli po 22. hodině,

Přehled akcí
20. 6.
27. 6.
11. 7.
1. 8.
16. 8.

Oslavy obce
Pomezí
Sparta Cup
– utkání am.
družstev
Turnaj dvojic
v tenisu na
dolních kurtech
Nohejbalový
turnaj
s občerstvením
Zahájení mistr.
soutěží v kopané

listopad Zabíjačka

Účastníci Noci s Andersenem (foto Pavel Vácha)

Původně to měl být turnaj, ale při
různorodém věkovém uskupení hráčů
bylo těžké vyhlásit vítěze, a tak dostaly
všechny děti odměnu za účast (deníčky, záložky a pastelku)
Po 21. hodině někdo zaklepal na dveře a vítr nám zavál do knihovny postavu z minulosti, kterou nikdo nepoznal.
Po několika dotazech vyšlo najevo, že
nás přišel navštívit samotný Konrád
z Levendorfu – lokátor (zakladatel)
Pomezí. Povídal nám o historii Pomezí a o problémech, se kterými se potý-

Žáci ZŠ při sázení stromku

kdy už byla venku tma. Naši cestu nám
ukazovala světýlka a ta nás přivedla k rybníku, kde se zjevila Voděnka.
Povídala nám o vodě, nejdůležitějším
živlu na Zemi a dala nám na cestu skleněnou kapičku vody. Po delším pochodu jsme zahlédly ohnivé efekty a když
jsme přišli blíž, zjistili jsme, že je to
představitelka dalšího živle – ohně.
Ptala se nás, co o tomto živlu víme a na
cestu nám každému dala světelnou
hůlku.
Světlo nám pomohlo najít cestu
vzhůru ke kostelu, kde z temného stínu vystoupila postava, symbolizující
životodárnou Zemi. Povídali jsme si
o ní, když tu kluci narazili na záhadnou truhlici plnou pokladů. Vzali jsme
ji do knihovny a děti se o poklad spravedlivě rozdělily.
Najednou byla půlnoc a my se museli
rozejít.
Slíbili jsme si, že příští rok budeme
v knihovně spát a nebudeme muset
v nejlepším přestat.
Ať žije Noc s Andersenem!
Vaše Knihomolka

obec
Pomezí
Sokol
Pomezí
Sokol
Pomezí
SDH
Pomezí
Sokol
Pomezí
SDH
Pomezí

11. 11.

Vítání svatého
Martina

21. 11.

Zábava –
Kyvadlo

Sokol
Pomezí

28. 11.

Vánoční
inspirace

K. komise,
Klub žen

5. 12.

Peklo
v hasičárně

Zpívání
20. 12. u vánočního
stromu

ZŠ Pomezí

SDH
Pomezí
OÚ
Pomezí

Knihovna Pomezí
Výpůjční doba:
středa a čtvrtek 12:30-17 hodin
budova obecního úřadu Pomezí
knihovnice Ludmila Homolová
+420 737 648 943
knihovna.pomezi@seznam.cz
Více zde:
http://knihovna-pomezi.webnode.cz/
Od února 2015 v knihovně probíhají
• pravidelné akce: 1. čtvrtek v měsíci
Literární čajovna (od 17 hod.); další
bude 4. června a pak až 3. září 2015
• 1x za měsíc tvořivé středy pro děti
a mládež
• nepravidelně: Noc a Andersenem
Upozornění:
Změna výpůjční doby během letních
prázdnin: středa 13-17 hodin
Prázdninové výtvarné a hravé středy: 13-15 hodin pro děti a mládež
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Rozhovor s Janou Klímovou (26 let)
Připravili jsme pro Vás sérii 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.
***
Jana v současné době žije a pracuje ve
Velké Británii. Do Pomezí se vrátila na
Vánoce 2014.
Jaké školy jsi vystudovala po opuštění
základní školy Pomezí?
Nejdříve Gymnázium v Poličce a potom biomedicínské inženýrství na Fakultě elektrotechniky a komunikačních
technologií na VUT v Brně. Magisterské
státnice jsem udělala v roce 2013, po pěti
letech studia.
Jak ses dostala až do daleké Velké Británie?
Po ukončení vysokoškolského studia
jsme spolu s přítelem, který byl mým
spolužákem, chtěli chvíli žít v zahraničí. Kromě zdokonalení se v cizím
jazyce jsme si od pobytu v zahraničí
slibovali i větší možnosti uplatnění ve
vývoji zobrazovacích systémů (v ČR je
u tohoto typu lékařských přístrojů prováděn zpravidla jen prodej a servis, ale
ne vývoj). Naším prvotním cílem bylo
Německo, byli jsme tam oba na praxi
a líbilo se nám tam. Navíc oba kromě
angličtiny mluvíme i německy. Ovšem
kvůli momentální nepříznivé situaci
v tomto specifickém sektoru tamního
trhu práce jsme se později přeorientovali na Velkou Británii, kde přítel sehnal
práci hned po prvním pohovoru. Začala
jsem tedy procházet inzeráty na pozice
ve výzkumu a po několika pohovorech
jsem dostala dvě nabídky. Vybrala jsem
si univerzitu v Cambridge. Přítel pracuje
jako programátor softwaru lineárních
urychlovačů pro léčbu rakoviny u firmy,
která sídlí poblíž Londýna.
Jakou práci v Cambridge děláš?
Pracuji na univerzitě na ústavu psychologie. Provádím experimenty na
dobrovolnících, při kterých studuji činnost lidského mozku pomocí zobrazovacích přístrojů – magnetoencefalografu
a funkční magnetické rezonance. Tímto
způsobem lze studovat příslušné proce-

sy, jejich lokalizaci a časovou souslednost, jinými slovy, která oblast mozku za
co zodpovídá. Našich poznatků využívají například lékaři při operacích mozku a jejich prognózách.
Proč takový výzkum neděláš v Česku?
Velká Británie je mnohem větší země
s většími finančními prostředky pro výzkum. Mohou si proto dovolit i výzkum
teoretický, kdežto v Česku jde většina
rozpočtu na výzkum klinický a léčbu
pacientů. Proto máme kvalitnější a dostupnější zdravotnictví (alespoň z mého
pohledu a vlastních zkušeností). Nemáme zde ale např. výše zmiňovaný magnetoencefalograf, který je velice drahý
a slouží spíše k výzkumu než k diagnóze
nebo léčbě. Chtěla jsem také zjistit, zda
mě bude práce ve výzkumu vůbec bavit.
Někteří mí spolužáci šli přímo studovat
doktorské studium (další 4 roky), které je
potřeba vykonat, aby mohl člověk pracovat ve vědě v ČR. V Británii jsou běžné
pozice tzv. asistenta ve výzkumu, které
může člověk dělat bez PhD titulu. Pokud
chcete ale dosáhnout nějakého kariérního růstu, je PhD podmínkou pro práci
ve vědě všude na světě.
Jaký je tvůj pracovní kolektiv?
Tvoří jej deset lidí z celého světa. Britové se snaží o pozitivní diskriminaci –
každý zde má mít stejnou šanci bez ohledu na to, jakého je pohlaví, rasy nebo sexuální orientace.
Jak zvládáš angličtinu?
Člověk si zvykne, když v dané zemi
žije. Já se začala angličtinu učit až na
gymnáziu. Při VUT jsem souběžně
studovala anglický a německý jazyk na
Masarykově univerzitě. Prakticky jsem
angličtinu procvičila při půlročním studijním pobytu ve Finsku. Nyní se anglicky dobře domluvím, baví mě též četba
knížek v angličtině.
Kde jsi sehnala ubytování?
Bydlím v pronajatém pokoji u paní,
která žije s kočkou. Přítel bydlí také
v podnájmu. Vídáme se jen o víkendech.
V Británii jsou domy drahé a malé. Nabídka podnájmu je proto častá.
Naši základní školu jsi skvěle reprezentovala v dopravní soutěži. Jezdíš i nyní na
kole?
Na kole jezdím každý den do práce,
v Cambridge jsou vybudovány dobré cy-

klostezky. Na kole tu jezdí skoro každý,
ale někteří cizinci vypadají, že se to naučili před pár minutami.
Máš vypracovanou postavu, děláš nějaký sport?
Ano, dělám relativně nový, ale rychle
se rozšiřující sport – pole dance. Jedná
se o náročné cvičení na tyči. Je to vlastně gymnastika s akrobacií. Mnozí si pod
tímto pojmem představí tanec u tyče
v barech, ale to je něco úplně jiného. Začala jsem s tím při studiu na vysoké škole a moc mě to baví. Jednou bych chtěla
pole dance i vyučovat. Bohužel v Anglii
by bylo založení studia pro tento sport
velmi drahou záležitostí.
Cestuješ po světě?
Cestuju zatím jen po Evropě, studijně
jsem byla třeba v Moskvě nebo Dublinu.
Mimo Evropu jsem byla pouze v Tunisku. Nyní poznávám při výletech Británii.
Čím jsou odlišné Vánoce v Británii?
Zvyky mají podobné, ale stromeček
strojí již na počátku prosince, cukroví
nepečou, jen si v supermarketu koupí koláčky s rozinkami uvnitř, které si
ohřívají v mikrovlnce. Dárky si dávají až
25. prosince ráno. Vánoční trhy v Londýně jsou kýčovité, plné blikajících reflektorů, rychlých občerstvení a odpadků, protože punč a další nápoje dávají
do plastových kelímků. Mnohem více se
mi líbily trhy v Kolíně nad Rýnem, kam
jsme se stavili před Vánocemi cestou
z Anglie, nebo trhy v Brně. Každý rok se
také těším na zpívání koled u vánočního
stromu v Pomezí.
Jak často se vracíš do Pomezí?
Zhruba jednou za čtvrt roku. V době,
kdy byl tatínek nemocný, jsem jezdila co
nejčastěji.
Vrátíš se zpět do Česka?
Chtěla bych tu ještě rok dva pobýt
a pak se určitě vrátit. Mám naši zemi
ráda, mám tu rodinu a kamarády, cítím
se tady doma. V Cambridge potkávám
hodně turistů. Londýn, přes který cestuji
za přítelem, je obrovské město a já nemám ráda shon a davy lidí. Proto bych
chtěla jednou žít a vychovávat děti na
klidném místě poblíž většího města, kde
bych měla později pracovní uplatnění.
Děkuji za rozhovor.
Za kulturní komisi
Jaroslava Kubíková a 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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