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Informace z Obecního úřadu Pomezí Advent v obci
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední
letošní číslo zpravodaje. Než se nadějeme, jednotlivá roční období nám
ukážou svoji krásu a nenávratně odejdou a před námi je poslední období
s nejkrásnějšími svátky roku a nastupující nový rok 2016.
Vánoce nejsou jen dárky, koledy
nebo kapr s bramborovým salátem.
Podstatná je jedinečná, slavnostní a taky tajemná atmosféra, kterou
doma nemíváme každý den – světla,
barvy, rolničky, vánoční výzdoba. Vánoce a Nový rok jsou obdobím, kdy se
každý snaží být s blízkými, kdy si víc
uvědomujeme sílu přátelství, lásky,
úcty a obětavosti. Připravme se tedy
na ně společně a vychutnejme si je se
vším, co k nim patří. Zároveň přijměte pozvání na akce, které jsou pro Vás
všechny na adventní čas připraveny.
Přeji Vám všem, aby Vánoce byly
šťastnými dny, dobou radosti, pokoje
a klidu.
Veřejné dětské hřiště
V měsíci říjnu byla kladně vyřízena žádost o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR na rekonstrukci dětského hřiště v areálu ZŠ horní v částce
400 000 Kč. Budou zde umístěny nové
herní prvky, které budou zabudovány
do nově upravené plochy zakončené
zídkou. Dopadové plochy budou řešeny EPDM deskami. Na hřiště bude
umístěn i posilovací prvek pro juniory. Celkem se náklady vyšplhají na
682 099 Kč. Je škoda, že dotace jsou
přidělovány v podzimních měsících
a na své využití si bude muset nové
hřiště počkat až do jara.
Provozování kanalizace
Od roku 2016 dojde ke změně odečtu vodoměrů a placení stočného. Po
dvouletém provozování kanalizač-

ního systému, kdy docházelo k odečtům a následnému vyúčtování stočného vždy v měsíci únoru (u obyvatel,
kteří nemají zálohy na stočné) a v srpnu pro ostatní obyvatele, přecházíme
na vyúčtování stočného jedenkrát
za rok pro všechny obyvatele a to
k 31. 12. Důvodem je vedení účetnictví v kapitole kanalizace, kdy budou
jasné příjmy a výdaje za daný kalendářní rok.
Z těchto důvodů se uskuteční odečet
vodoměrů v prosinci letošního roku
zaměstnanci obce a další odečty vodoměrů budou vždy v prosinci daného roku - tedy vyúčtování kanalizace
za jednotlivé nemovitosti bude probíhat pouze 1 x ročně a to vždy k 31. 12.
Pokud dojde u Vaší nemovitosti
k výměně vodoměru, prosíme o nahlášení konečného stavu demontovaného vodoměru a nahlášení čísla nového vodoměru.
Pokud si zřídíte podružný vodoměr,
nahlaste také číslo nového podružného vodoměru a aktuální stav hlavního vodoměru v den napojení podružného vodoměru.
Odečet vodoměrů bude probíhat
v průběhu první poloviny prosince 2015.
Děkujeme všem za pochopení.
Věra Chemišincová
starostka obce

Společenská
kronika
Narozená miminka v závěru roku:
Ehrenberger Jakub
10. 9. 2015
Houdková Emma Anna 19. 9. 2015
Findejs Šimon
22. 9. 2015
Vonend Max
25. 9. 2015

Vánoční inspirace
Advent tradičně začínáme Vánoční inspirací v sobotu 28. 11. od 13 do
17 hodin v sále Obecního úřadu Pomezí. Opět k nám zavítá spousta prodejců
s vlastnoručními výrobky.
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční strom bude rozsvícen v sobotu 28. 11. v 16.00 hodin na závěr „Vánoční inspirace“.
(Vánoční inspirace – sobota 28. 11. od
13.00 hodin)
Čerti
Tradiční Peklo uskuteční místní hasiči v sobotu 5. 12. od 17 hodin ve venkovním areálu u horní základní školy.
Vánoční koncert
V letošním roce se opět uskuteční
v kostele sv. Jiří vánoční koncert v podání souboru Musica Braunensis a to
v sobotu 12. 12. v 15.00 hodin. Zazní
adventní písně V. A. Michny z Otradovic, Česká mše vánoční „Hej, Mistře“
a varhanní pastorely starých českých
mistrů.
Zpívání u vánočního stromu
Také tradiční „Zpívání u vánočního stromu“ projde v letošním
roce malou změnou – bude se konat
20. 12. v 16.00 hodin na sportovním
areálu u ZŠ horní. Změna byla provedena z důvodu bezpečnosti, zejména
dětí. (Vánoční strom samozřejmě chybět nebude).
Neformální štědrovečerní setkání u vánočního stromu proběhne
24. 12. u velkého stromu před OÚ
v 15.30 hodin.
Prodej ryb
proběhne u provozovny Araxu
před horní samoobsluhou v úterý
22. 12. od 8 do 16 30 hod.
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SDH Pomezí – sportovní činnost v roce 2015
V letošním roce se sportovní činnost
hasičských družstev opět rozrostla. K již
tradičním čtyřem týmům mladších
i starších žáků, dvěma družstvům mužů
a jednomu družstvu žen přibylo po
družstvu dorostu a dorostenek. A jak si
nejpočetnější sportovní hasičský kolektiv
okresu Svitavy vedl?
Mladí hasiči
Mladší žáci - A tým - si z podzimní soutěže ZPV na Baldě do jarních bojů přinesli 3. místo, ale to v těžkých bojích na
jaroměřickém bojišti neudrželi a skončili
těsně 5. Naši benjamínci - Pomezí B - bojovali více se sebou než se soupeři, přesto
se z podzimu zlepšili o 5 příček a skončili
na 16. místě. V okresní lize Svitavska se
našim mladším moc nedařilo a skončili
na 10. pozici. Na letošní ZPV v Pohodlí
naši borci startovali v mladší kategorii
se 4 družstvy a obsadili výborné 4., 9.,
16. a 25. místo z celkem 39 družstev, čímž
se stali neúspěšnějším sborem soutěže.
Starší žáci - A tým - z podzimní Baldy
nastupovali na prvním místě, avšak na
jaroměřické trávě nakonec těsně podlehli
“domácímu” Jevíčku a skončili na celkovém 2. místě. Přesto jsme opět postoupili
do krajského kola hry Plamen, který letos
přivítala Litomyšl. Zde naši borci zopakovali výbornou 6. příčku, ale ze štafety
dvojic si přivezli titul přeborníka Pardubického kraje. V okresní lize, po horším
začátku, zabojovali a výsledkem bylo
taktéž 2. místo za suverénní Lubnou, ale
před oběma jevíčskými družstvy. Na letošní ZPV při neúčasti 7 sportovců však
Plameňáci opět nezklamali a vybojovali
si nádherné 3. místo z 31 kolektivů.
Starší žáci - B tým - drželi sice z Baldy
2014 krásnou 3. příčku, ovšem z důvodu
neúčasti několika borců jsme se museli
účasti v Jaroměřicích vzdát. V okresní
lize i tito závodníci měli slabší začátek,
když po čtyřech závodech byli až na
14. místě, ale fantastickým závěrem se
vyhoupli až na konečnou 7. příčku, což
je nejlepší umístění B družstva v historii.
ZPV v Pohodlí zaběhli slušně, avšak na
lepší než 12. výchozí pořadí do jarní části
to nestačilo.
Děti dosahovaly lepších časů než
v předchozím roce, a proto se opět zcela
logicky zařadily mezi elitu okresu Svitavy.
Dorost
Dorostenci dokonale využili svých výsledků ze ZPV na Baldě na podzim 2014
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a v jarním kole hry Plamen v Jaroměřicích obsadili 3. příčku. Dorostenky byly
dokonce o stupeň výše, tedy na 2. místě
a zcela zaslouženě postoupily taktéž do
krajského kola, které se odehrálo v Lanškrounu. Zde po výborných výsledcích
napodobily starší žáky a skončily na
6. místě. Dorostenci se v posledních pěti

ní lize Svitavska, stejně jako mladým
hasičům, nevyšel začátek sezóny ani
jednomu z týmu našich mužů. Přesto
se i muži postupně dostali mezi nejlepší
týmy okresu Svitavy. Béčko sbíralo body
pravidelně a vyhrálo závod v Kamenci,
A tým byl na stupních vítězů jako třetí
tým závodů v Telecím a v Jevíčku, závod

Družstvo starších žáků SDH Pomezí

závodech zapojili i do Okresní ligy mužů,
kde začali prohánět zkušené závodníky
a nakonec skončili na výborném 20. místě z 57 účastníků. Na „podzimce“ v Pohodlí opět deklasoval náš dorost zbytek
okresu a v závodě družstev dorostenců
obsadili 1. a 3. místo. Dorostenky Nela
Klása i Dominika Vápeníková zase nedaly šanci soupeřkám a vyhrály své kategorie v závodě jednotlivkyň.
Ženy
Největšího úspěchu dosáhly ženy při
vítězství na okrskové soutěži v Květné,
odkud postoupily do okresního kola
v Jaroměřicích. Zde obsadily po nádherném výkonu 3. místo. V okresní lize ženy
opět útočily na příčky nejvyšší, vždyť
vyhrály závod v Desné, druhá místa obsadily v Hartmanicích a v Sádku a třetí
příčku vybojovaly v noční Oldříši. Přesto
jim nakonec v celkovém hodnocení patří, při neuvěřitelné vyrovnanosti všech
družstev, 5. příčka.
Muži
Okrskové kolo přineslo oběma našim
družstvům, stejně jako vloni, krásná
3. a 4. místa, a tedy zisk poháru. V okres-

v Sádku dokonce vyhrál. Konečné pořadí nám přineslo velkou radost, protože
A tým skončil těsně 4., Béčko bylo dokonce o příčku lepší a celkově tedy skončilo na 3. místě. Jejich vynikající sezónu
potvrdilo i pozvání na Superpohár hejtmana Pardubického kraje ve Štěpánově
u Skutče, kde ve velmi silné konkurenci
a za zcela nových soutěžních podmínek
obsadili fantastickou 3. příčku.
Takže můžeme s hrdostí oznámit, že
jsme opět na okrese Svitavy známi nejen
nejvyšším počtem hasičských družstev,
ale i výsledky, které z nás tvoří nejlepší
sportovní sbor okresu. A to je vizitka nejen našich sportovců, ale i celého sboru
a obce, jejichž barvy tak s hrdostí nosíme.
Závěrem děkujeme všem, kteří nám
jakkoliv pomáhají se sportovní činností. Nemůžeme nepřipomenout velkou
pomoc obce, generálního sponzora mladých hasičů - firmě Nábytek Sádovský i všem, kteří nám vytváří podmínky pro
sportovní činnost, a my se všem můžeme
odvděčit skvělými výsledky.
Vedoucí sportovních kolektivů - Václav
Štaud (mladí hasiči = Plameňáci), Vojta
Dočekal (dorost), Honza Skopec (ženy)
a Pepa Jukl (muži).

Rušení televizního příjmu – jak postupovat?
Výsledkem digitalizace televizního vysílání dokončené v roce 2012
bylo také odebrání části televizních
kmitočtů v pásmu 800 MHz ve prospěch mobilních sítí. Tyto, ale i další
kmitočty (1800 a 2600 MHz) získali
všichni tři stávající mobilní operátoři v aukci v roce 2014. Díky nově
přiděleným kmitočtům (zejména jde
o kmitočty v pásmu 800 MHz) jsou
mobilní operátoři povinni pokrýt do
pěti let 98 % území ČR signálem LTE
(Long Term Evolution), což je širokopásmová technologie určená pro
vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích, někdy označována i jako
4G. V prvním pololetí 2014 byla zahájena výstavba sítí LTE a současně
došlo k zahájení zkušebního provozu v nově přidělených pásmech, a to
i v původním TV pásmu 800 MHz.
Hlavním důvodem zkušebního provozu je ověřování, zdali nedochází
k rušení příjmu zemského digitálního
televizního vysílání v okolí základnových stanic mobilních sítí. Všechny
stávající televizní přijímače, set-top-boxy a přijímací antény jsou totiž

konstruovány i pro příjem TV kmitočtů v pásmu 800 MHz, kde však
nyní vysílají právě LTE základnové
stanice, což může způsobovat rušení
televizního příjmu.
Informace týkající se uvádění LTE
sítí do provozu, resp. plnění podmínek výběrového řízení vztažených
k pokrytí obyvatel a území České republiky službami mobilního vysokorychlostního přístupu k internetu jednotlivých mobilních operátorů jsou
dostupné na stránce http://lte.ctu.cz/
Harmonogram spouštění základových stanic LTE je v aktualizované
podobě k dispozici na webu: http://
start-lte.ctu.cz
Do provozu (zkušební + trvalý)
bylo uvedeno již ~4 600 základnových stanic LTE v bývalém TV pásmu
800 MHz. Do konce roku 2015 dojde ke spuštění zkušebního provozu
u řádově stovek základnových stanic
(BTS – eNodeB).
Stanovením povinného dvouměsíčního zkušebního provozu každé základnové stanice uváděné do provozu
v pásmu 800 MHz je vytvořen prostor

Malá cena Pomezí
V neděli 27. září se konal již 8. ročník Malé ceny Pomezí. Toto klání
jezdců a koní vzniklo jako nápad
party kamarádů, kteří před pár lety
uspořádali pro své přátele soutěžní
den s cílem smazat pomyslnou hranici anglického a westernového ježdění,
proto byly záměrně vybrány soutěžní
disciplíny z obou stylů – za anglické
ježdění drezura a parkur, za westernové trail a rychlostky, jako pole bending (slalom mezi tyčemi) a barrel
race (slalom mezi barely), dále se
zařadilo skákání mini - maxi a dostih. Každá disciplína je hodnocena
a vyhlašována samostatně a na závěr
vzejde na základě výsledků hlavních
disciplín (drezura, parkur a trail)
celkový vítěz – nejvšestrannější dvojice Malé ceny Pomezí daného roku.
Letošní pohár pro vítěze putoval do
Lidmilova mlýna v Sádku, vítězkou
se stala Sietske Boorsma.
Zpočátku nikdo neplánoval, že by se
z této akce mohla stát tradice, ale zatím se nám daří Malou cenu pořádat
každoročně bez přestávky, jen jednou

musela být z důvodu náhlé nepřízně
počasí v polovině zrušena. Na rozdíl
od prvních ročníků se nám podařilo vše dopilovat téměř k dokonalosti, kdy je přípravě věnována opravdu
spousta času, aby „ Den D“ běžel podle plánu, nedocházelo k průtahům,
program na sebe navazoval a bavil
soutěžící i diváky. Podařilo se nám
získat několik sponzorů, kteří pravidelně zajišťují pěkné a hodnotné ceny
pro soutěžící.
Věřte, že za vším stojí spousta práce,
kterou pro vás děláme rádi, a těší nás,
když se zúčastníte ať už jako jezdec
na koni nebo jako návštěvník akce.
Odměnou pro nás je i to, že se Malá
cena Pomezí dostala do povědomí nejen v okolních městech a obcích, ale
i v sousedních krajích, kdy přijíždějí
soutěžící z Vysočiny i z Jihomoravského kraje.
Děkujeme všem, kteří do toho už
poněkolikáté šli s námi a podali pomocnou ruku ať už jako pomocníci
nebo jako sponzoři.
Krušinovi

pro eliminaci případných negativních
dopadů rušení.
Za určitých podmínek se mohou při
výstavbě sítí LTE vyskytnout problémy s rušením pozemního televizního příjmu. Jak ukazují zkušenosti ze
zahraničí, rušení TV příjmu se může
projevovat v okolí základnových stanic LTE do vzdálenosti několika set
metrů.
„Kdy a jak rušení TV vzniká“
Vznik rušení televizního příjmu je
pravděpodobnější zejména v následujících situacích:
• v okolí základnové stanice LTE
(cca 500 m), pracující zejména na
nejnižším kanálu LTE 791 MHz až
801 MHz,
• v místech, kde je TV signál slabý,
• při použití antény se zesilovačem
signálu, zejména širokopásmovým,
• v oblastech příjmu vyšších televizních kanálů 60 a 59 (tj. kmitočtů
774 MHz až 790 MHz, týká se
hlavně oblastí Praha, Brno, Karlovy Vary, severní části východních
Čech),
• v okolí účastnického terminálu LTE
(telefon) umístěného v blízkosti TV
přijímače,
• při nevhodné montáži anténního
systému nebo jeho závadě, při použití náhražkové antény, aktivní pokojové televizní antény.
Rušení se projevuje
• kostičkováním nebo zastavením
(zamrznutí) obrazu,
• krátkodobým výpadkem nebo
zkreslením zvuku,
• úplnou ztrátou obrazu a zvuku,
• selháním nebo nenaskočením programu (kanálu), při přepnutí na jinou programovou pozici.
„Co dělat, když…“
Co dělat poté, co zjistíte, že ve vaší
obci byla právě spuštěna síť LTE a obrazovka vám začala „kostičkovat“?
1. Přesvědčte se, že váš televizor je
stále stejně připojen k anténě, a zda
vaši sousedé mají stejné problémy
(vhodnost anténního systému).
2. Obraťte se na Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který je oprávněn
stížnost řešit.
Východočeská oblast:
495 279 322, skacelm@ctu.cz
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Fitness centrum
Pomezí

Jak získat kotlíkovou dotaci
v Pardubickém kraji?

Přátelé a vážení příznivci sportu
a zdravého pohybu,
dovolím si vám představit další sportovní aktivitu v naší obci. Fitness centrum, které se nachází ve sportovním
areálu v nové budově šaten, navštěvuje
mnoho občanů naší obce i sportovců
z velmi blízkého okolí. Někteří si přijdou zacvičit pro dobrý pocit, jiní chtějí zapracovat na své postavě a ostatní
z radosti z pohybu pro své zdraví. Mám
upřímnou radost, když vidím, kolik
našich spoluobčanů není lhostejno ke
své tělesné schránce a touží ji neustále
vylepšovat a držet v dobré kondici. Je
zde velmi mnoho zajímavých cvičebních trenažéru, kde můžete vyzkoušet
běh na lyžích, volný běh i zdravotní
chůzi na páse, veslovaní i jízdu na kole,
vše pod kontrolu počítačového systému. Zdatnějším sportovcům se bude
jistě líbit vybavení posilovacími stroji.
Pro velmi zaměstnané a zaneprázdněné ženy všech věkových kategorií zde
probíhá ve čtvrtek ve večerních hodinách relaxační a uvolňující cvičení na
míčích při hudbě pod vedením zkušené
instruktorky Libušky Stachové.
Přál bych vám také vidět tu jiskru
v očích a elán u mládeže, když zde probíhají hodiny tělocviku naší základní
školy. Věřte, že zde najdete příjemné
prostředí, rozhodně si vylepšíte náladu
a navíc získáte dobrý pocit z nevšedního sportovního zážitku na profesionálních zařízeních. Není žádný důvod se
stydět za nějaká ta kila navíc. V tomto
velice přátelském a kamarádském kolektivu si s nimi určitě poradíme.
Hodně zdraví vám přejí a na vaši návštěvu se těší
instruktoři Fitness centra
a Zdeněk Stoklásek
Provozní doba:
pondělí - pátek 16:00 - 19:00
sobota 16:00 - 18:00

V letech 2016 - 2018 může Pardubický
kraj mezi obyvatele rozdělit až 170 milionů korun na výměny stávajících
ručně plněných kotlů na pevná paliva
v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. Chcete se dozvědět více
o podmínkách dotací, způsobu podání žádostí, systému proplácení dotací?
Jak se na žádost o dotaci připravit a co
všechno musí zájemce splňovat? Máte
další otázky kolem kotlíkové dotace?
Přijďte se nás zeptat!
Základní podmínky pro dotaci:
• Žadatelem je fyzická osoba vlastnící
rodinný dům v Pardubickém kraji,

Upozornění
V minulém čísle jste si mohli přečíst
rozhovor s Ladou Duchečkovou o její
plánované cestě do Jižní Ameriky. Zájemci o její dobrodružství je mohou
sledovat na internetu www.expediceKTP.cz nebo na sociální síti: www.
facebook.com/expediceKTP.
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• K vytápění objektu je využíván primárně kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, nikoliv amna,
krb, plynový, elektrický nebo automatický kotel.
Dotaci také nelze poskytnout na
nový kotel v novostavbě, kde se nejedná o výměnu. Pardubický kraj zve
veřejnost na bezplatné informační seminář, který se uskuteční 26. 11., 16.00
Polička – velký sál Tylova domu, Vrchlického 53
Bližší informace naleznete na www.
pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň
z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!
Proč?
P
Už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka do schránky!
Už nikdy nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí!
Už se vám nestane, že nestihnete zaplatit daň včas!
Už nemusíte chodit platit na pokladnu finančního úřadu nebo čekat ve frontě na poště!

Jak
J na to?
Uživatelé SIPO
1)

Vyplníte Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a k němu přiložíte doklad
o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO.

2)

Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO
1)

Vyplníte formulář SIPO (k vyzvednutí na pobočkách České pošty a nebo na www.ceskaposta.cz
pod složkou Platební a finanční služby ČR) a odevzdáte ho osobně na kterékoliv poště.

2)

Získáte spojovací číslo SIPO, a dále pokračujete jako uživatelé SIPO.

Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku 2016
je možné do 31. ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení
přes SIPO pro Vás zcela automaticky!

Formulář Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete
na podatelnách FÚ nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

www.financnisprava.cz

Rozhovor s Janem Krušinou věk 19 let
Jakou střední školu jsi vystudoval po
základní škole?
Střední školu automobilní v Ústí nad
Orlicí a nyní studuji na SOŠ a SOU
Svitavy obor nástrojář, kde se strojírenství, které mě baví, probírá opravdu do hloubky.
Jakým koníčkům se věnuješ?
Trochu hraji na kytaru, RC modely
aut a hlavně jezdím na kole disciplíny
downhill, freeride, cyklotrial, BMX,
dirt jumping, slope style atd.
V kterých disciplínách máš největší
úspěchy?
V downhillu a freerideru.
To je spousta anglických názvů. Přibliž nám, o jaké sporty se jedná.
Downhill je sjezd horských kol
z kopce dolů na čas. Freeride je obdobná disciplína, ale nejde o čas, hodnotí
se tam styl a triky.
Na jakých kolech se jezdí?
Pro downhil a freeride jsou to celoodpružená kola s velkými zdvihy vidlic a zadních staveb 170 – 230 mm,
pro slope style se užívá rámů a vidlic
se zdvihy 100-160 mm, pro dirt jumping nejčastěji jednodušší pevné rámy
s vidlicí o zdvihu okolo 100 mm, pro
trial jsou nejvhodnější neodpružené pevné rámy s pevnými vidlicemi.
Základní verze se dají běžně koupit
na e-shopech či v bazaru. Sám si tyto
speciály rád stavím na míru. Dá se tím
regulovat hmotnost, geometrie a tím
i výkony, vzniká pak originální kolo,
které zaujme vzhledem a obtížněji se
prodává v případě krádeže.
Máš nějakého sponzora?
Ano jezdím za Dookie Bike a Cycology. Je to pražský a liberecký prodejce specializovaný na motokros a cyklistiku. Získal jsem jejích pozornost
sportovními úspěchy.
Kdy jsi tímto sportem začal?
Před 5 lety, když jsem vycházel ze
základní školy. Před tím jsem se učil
na BMX úplné základy ve skateparku
v Poličce a Svitavách. Doposud jsem
odjel 27 závodů.
Jakých úspěchů dosahuješ?
První závod jsem jel v Dolní Moravě
a hned jsem získal 4. místo v juniorské kategorii. Letos jsem vyhrál závod Freeride Contest v Koutech nad
Desnou. Další je 1. místo na Pekláku
v České Třebové v downhillu, kategorie muži. Již třetím rokem se držím
na „bedně“. Třetí jsem tam byl také
v pump tracku v Ústí nad Orlicí. Je to

disciplína na zvlněné trati, při které se
na kole nešlape, do pohybu se uvádí
pumpováním (tahem a tlačením do řidítek a přesunováním těžiště jezdce).
Ve Zlaté Olešnici jsem zajel v slope
stylu tři druhá místa a to v časově měřeném projetí tratě, v jízdě hodnocené
s ohledem na styl a triky a ještě v High
Jumpu (nejvyšší skok). Nechtěně jsem
vyhrál také best crash – spadl jsem při
5 m vysokém skoku a tím neúmyslně
získal cenu za největší pád.

Jak se začíná s tímto sportem?
Není to sport nijak finančně náročný. Základní kolo se dá pořídit kolem
6000 Kč. Základy ježdění se dají naučit i na levnějším kole BMX. První
trať si každý může postavit u domu.
V partě se pak sjíždí tratě místních
kopců. Postupně narůstá fyzická kondice, technika a rychlost sjezdů. V Poličce v Liboháji máme postavenou
malou trať. V okolí je zajímavý areál
Peklák v České Třebové nebo v Koutech nad Desnou a Ústí nad Orlicí.
Jaké úrovně mají tyto závody?
Jsou to jednak samostatné závody
organizované jednotlivými bikeparky nebo teamy a pak narůstají úrovně seriálů například downhill derby,
WBS cup, 3DH cup, MSDH, český
pohár, evropský pohár a světový pohár. Nejvýše se v Čechách jezdí evropský pohár. Na něj musí mít závodník
zařízenou licenci od sponzora nebo
teamu, pro který jezdí. Já ji mám, ale
z časových důvodů jsem závod evropského poháru v Česku nestihl, a tak
se chystám na další do Rakouska, Německa, Slovenska a Polska. Chtěl bych
se dostat do světového poháru, ale na
to se musí na licenci nasbírat 24 bodů
a to je velmi těžké a stojí to opravdu
moc úsilí.
Máte nějaký společný tým?
Ano, jmenujeme se ‚Punk x Rides‘.
Společně objíždíme závody v Čechách
i v zahraničí. Z Pomezáků do něj pat-

ří Hynek Strachoň a Michal Kuda. Na
závodech po tréninkovém dni kempujeme v přírodě a bavíme se u ohně,
přespíme pod širákem nebo v autě
a následující den závodíme.
Co bys chtěl dělat po střední škole?
Chtěl bych vyrábět rámy a komponenty pro jízdní kola různých disciplín. V konkurenci se dá prorazit
s něčím originálním. Především je
důležité odpružení. Taková výroba by
se nejlépe dělala a propagovala v Praze, ještě lepší by byla Kanada. V příštím roce se chystám podívat do meky
sjezdu kol do Whistleru v Kanadě.
Jak se ti žije v Pomezí?
Je tady hezká pestrá krajina vhodná
pro jízdu na kole. Je tady klid, dobře
se tady odpočívá a hlavně se zde lidé
vzájemně znají. Je škoda, že v Pomezí
není nějaký areál pro ježdění na kolech. Něco na způsob Dirt Jumpingu
nebo spíše Pump Tracku (nenápadná
zvlněná trať na malém plácku). Hodil
by se pro malé i velké jezdce k rekreačnímu ježdění i pro získání fyzičky
pokročilejších jezdců. Výstavba je poměrně jednoduchá a nezabere příliš
času. Takový drobounký areál by byl
pro obec jistě přínosem a přilákal by
zvědavé příznivce cyklistiky různých
kategorií věku i zkušeností.
Děkuji za poskytnutý rozhovor a přeji hodně sportovních úspěchů.
Mgr. Jiří Svoboda

Přehled akcí
28. 11.

Vánoční
inspirace

5. 12.

Peklo v areálu
u horní ZŠ

12. 12.

Koncert v kostele
OÚ
sv. Jiří
Pomezí

Zpívání
20. 12. u vánočního
stromu
23. 1.

Hasičský ples

Zpívání
20. 12. u vánočního
stromu

K. komise,
Klub žen
SDH
Pomezí

OÚ
Pomezí
SDH
Pomezí
OÚ
Pomezí
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Sokol Pomezí
Vážení spoluobčané a sportovní příznivci,
nastalo podzimní období,
listí nám žloutne a pomalu
opadává ze stromů – důkaz
toho, že konec
podzimní fotbalové sezony je opět zde.
Usedněte v teplíčku u praskajícího dřeva
v kamnech, připravte si svůj oblíbený nápoj a v klidu blížící se předvánoční pohody se začtěte do tohoto zpravodaje, který
vás seznámí s výsledky právě skončené
podzimní fotbalové sezony 2015/2016.
Družstva naší TJ Sokol Pomezí si vedla
se střídavými úspěchy, přesto s velkým
elánem a snahou docílit co nejlepších výsledků. Nepřízeň počasí i občasná zranění, která tento sport provázejí, byly někdy
proti, ale i toto ke kopané patří. O to milejší a příjemnější je přízeň a zájem vás,
našich věrných fandů a sportovních nadšenců. Pojďme si proto společně někde
u kávy nebo jiného oblíbeného nápoje
v hloučcích vášnivě diskutujících po každém utkání přiblížit tuto sezonu.
Nejroztomilejším týmem jsou naši nejmladší, a to jsou žáci v kategorii 8 – 15 let.
Hrají svoji okresní soutěž pod vedením
trenéra p. Miroslava Kudy. Přesto, že svoje fotbalové i sportovní zkušenosti teprve
sbírají, zápal i elán jim mohou někteří
počítačoví peciválové opravdu tiše závidět. Přál bych vám vidět tu radost v jejich
očích po každém povedeném a vyhraném zápase. I proto se jejich řady v tomto
ročníku rozrostly a úsměv a spokojenost
na dětské tváři je pro nás všechny tou
Tabulka prvních deseti
# Klub
Z V R
1. Libišany
13 12 0
2. Dolní Újezd
13 10 0
3. Ústí n. O. B
13 9 0
4. Pomezí
13 9 0
5. Litomyšl
13 8 0
6. Heřmanův
13 7 0
Městec
7. Vysoké Mýto B 13 7 0
8. Luže
13 6 0
9. Staré Hradiště 13 5 0
10. Pardubičky
13 5 0

P
1
3
4
4
5
6

S
47:16
34:22
32:23
28:26
27:18
27:18

B
35
28
28
26
25
21

6
7
8
8

36:27
18:24
22:30
22:33

21
19
17
14

nejlepší odměnou. Jejich starší kamarádi
ve věku 15 – 19 let, tedy dorostenci, pod
vedením pana Jarmila Andrleho hrají
opravdu velmi náročnou soutěž – krajský přebor. V tomto týmu platí více než
kde jinde oblíbená skladba pánů Voskovce a Wericha „ jednou jsi dole, jednou
nahoře“ lalala. Tito sportovci vyzkoušeli v průběhu sezony, jak chutná opojení
z vytouženého prvního místa, aby po
dvou nepovedených zápasech klesli o několik míst do středu tabulky. I tento fakt
vypovídá o tom, jak je tato soutěž vyrovnaná a nabitá zvučnými jmény daleko
větších měst. Mužstvo mužů B pod vedením pánů Jindřicha Červeného mladšího a Petra Peciny (našich bývalých výborných hráčů) hraje svitavskou 3. třídu.
I v této soutěži nám patří střed tabulky,
přestože po sedmi vyhraných zápasech
v řadě jsme pošilhávali po nejvyšších patrech. Výsledky tohoto mužstva jsou o to
zajímavější, že soutěží bez obav s A mužstvy některých obcí svitavského okresu,
což není opravdu lehký úkol.
Nejtěžší soutěží pro naši TJ je krajská
1. A třída, kterou hraje mužstvo mužů
A. Tento kolektiv začal svoji soutěž na
hřištích absolutní špičky tabulky a výsledky nebyly nikterak povzbudivé.
V domácím prostředí jsme v tuto těžkou chvíli ovšem poráželi i mužstva
z bývalého krajského přeboru a bohatě
divákům spláceli jejich přízeň a věrnost.
Postupem času šla forma evidentně nahoru a v domácím prostředí tento kolektiv za celou podzimní sezonu neprohrál
ani jediný zápas. Věřte nevěřte, navíc
jsme začali vozit body i ze hřišť soupeřů
a rázem se o tomto mužstvu v diskuzích
svitavského i pardubického tisku psalo
jako o štice soutěže. Překvapení? Možná pro někoho neznalého. Odborníci na
fotbalový sport došli k závěru, že se projevila dobrá fyzická kondice a herní připravenost tohoto kolektivu pod vedením
trenérů pánů Vítězslava Kotáska a Petra
Sedliského. Dalším evidentní úspěchem
tohoto mužstva je postup do semifinále
Poháru hejtmana Pardubického kraje,
kde jsme postupně vyřadili Moravskou
Třebovou, Semanín i Poličku, a těšíme se
na jarní los.
Toť vše, káva je dopita, i můj příspěvek
se chýlí ke konci. V závěru přeji všem

občanům Pomezí hodně zdraví, dobrou
náladu a pohodu před nadcházejícími
vánočními svátky.
Na jarní kolo soutěže vás s lehkým
úsměvem na rtech za TJ Sokol Pomezí
zve sekretář oddílu
Zdeněk Stoklásek

ÚP ČR informuje
Do konce roku mají držitelé dočasných
průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost zajistit si výměnu za nový.
Jinak nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim
z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský
nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný
vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny staré doklady jsou platné už jen do
31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR)
začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Výměna se týká přibližně 300
tisíc klientů. Je ještě stále řada lidí, kteří
se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud
neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat
na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.
Pro vydání nového průkazu OZP je
třeba doložit aktuální fotografii, která
odpovídá formátu určené na občanský
průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). Stejně jako při každých úředních jednáních,
musí držitel průkazu také prokázat svou
totožnost občanským průkazem. Lidé,
kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po
1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii
a podepsali příslušný formulář. Držitelé
průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady
do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle
legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí
před samotnou výměnou podat „Žádost
o přechod nároku na průkaz OZP“. Až
poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.

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 -jkd6

