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Informace z Obecního úřadu Pomezí Oslavy obce
Vážení spoluobčané,
čas letních dovolených skončil a pomalu se začínají vkrádat podzimní
plískanice, mlhy a déšť. Nevím, jak je
to možné, že jaro a léto tak rychle utečou!
Ohlédněme se zpět za již uplynulými
měsíci letošního roku:
Výstavba v obci:
• Byla dokončena II. etapa opravy
místních komunikací.
• Budova školní jídelny dostala novou
střechu.

• Základní škola dolní má vybudováno nové sociální zařízení pro žáky.
• Dokončuje se oprava garáží v budově OÚ.
• Restaurováním prochází misijní
kříž umístěný před kostelem sv. Jiří.
Do zimních měsíců budou vybrány
příkopy podél místních komunikací –
od střelnice a podél sportovního areálu u ZŠ dolní.

Oslavy 750 let od první písemné
zmínky jsou již minulostí.
Dovolte, abych poděkovala všem vystavujícím a účinkujícím, všem spolkům a zkrátka všem, co pomáhali se
zajištěním a průběhem oslav.
Děkuji Vám všem, kteří jste se přišli
navzdory ne zrovna moc vydařenému
počasí podívat a společně pobavit do
areálu u základní školy horní.

Věra Chemišincová
starostka obce

Farma pro chov drůbeže – Farma
Pomezí
Na zastupitelstvo obce Pomezí se obrátil v roce 2014 a 2015 pan
JUDr. M. Popelka vlastnící areál bývalého závodu Čemolen se záměrem vybudovat na parcele č. 6051 haly určené
k odchovu slepic.
Protože záměr je v rozporu s platným
územním plánem obce Pomezí a není
v souladu s přípustným využitím plochy vymezené tímto územním plánem, požádal zastupitelstvo o změnu
územního plánu obce. Zastupitelstvo
jednohlasně zamítlo provedení změny
územního plánu za účelem výstavby
farmy pro chov slepic.
Dne 4. 8. 2015 bylo na úřední desce
Pardubického kraje zveřejněno oznámení o posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 pro záměr „Farma pro chov drůbeže – Farma
Pomezí.
Z uveřejněných dokumentů vyplývá,
že předmětem výstavby je celkem 6 hal
o rozměrech 114,5 x 14,6 m s výškou
hřebene 4,8 m určených k chovu celkem 44 016 ks nosnic a kohoutů umístěných na podestýlce z pilin.

V současné době na dotčených plochách ani v jejich okolí není provozován žádný chov hospodářských zvířat.
Případný chov zvířat by představoval
významný zásah do prostředí obce
s jeho důsledky nejen v oblasti životního prostředí. Zastupitelé obce bezprostředně reagovali na probíhající řízení na krajském úřadě v Pardubicích
a stavbu opětovně jednohlasně odmítli.
Každý občan má právo ke změně
územního plánu vyjádřit svůj postoj
a názor.

Zamyšlení
Každému z nás se stane, že se mu
nelíbí, co právě koná náš soused nebo
spoluobčan. Vždycky, ale platí pořekadlo „dvakrát měř a jednou řež“, než
rozšíříme do okolí lži a nepravdy, které mohou poté nařknout danou osobu
neprávem a způsobit oné osobě osobní
a společenskou újmu na cti a osobnosti – o anonymech ani nemluvě…

Svoz odpadů
V úterý 13. 10. 2015 proběhne svoz
nebezpečných odpadů, elektrozařízení a osobních pneumatik. Odpady
připravujte k odvozu nejdříve 3 dny
dopředu. V uvedeném termínu se neodváží objemné odpady.
Upozorňujeme občany, že mohou
využívat celoročně služeb sběrného dvora v Poličce na ulici Hegerova.
Bližší informace o provozu sběrného
dvora najdete na www.likosvitavy.cz.
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Tvořivé dílny

Knihovna od září do prosince 2015

Vánoční svícen
Dekorace na vánoční stůl - výroba keramického podstavce se svící a vánočním aranžmá.
Keramická dílna
Termín: 12. 10. od 17. hodin modelování podstavce; 26. 10. od 17. hodin
dekorování podstavce
Místo: keramická dílna při ZŠ Pomezí
Cena: předběžně cca 200 Kč
Info: Radka Sobolová, tel. 739 938 999

Akce v září:
Literární čajovna proběhla v knihovně 3. září v 17 hodin. Četlo se z knihy
Stepní vlk a povídky Piktorovy proměny od spisovatele Hermanna Hesse,
nositele Nobelovy ceny za literaturu
v roce 1946.
Tvořivá knihovna nejen pro děti.
Letos slaví Večerníček 50. narozeniny. Přijďte si do knihovny během září
(v půjčovní době) namalovat svou oblíbenou postavičku z televizního Večerníčku, nebo přineste hotový výkres do
knihovny. Během listopadu a prosince
budou dílka v naší knihovně vystavena.

Pletení z pedigu
Bude se konat 16. 10. a 13. 11. od
17 hodin v 1. MŠ Pomezí.
Kontakt pro přihlášení: Věra Grossmannová, veragros@seznam.cz nebo
tel.: 777 041 103
Aranžování
Termín: 14. 12. od 17.hodin
Místo: školní jídelna – dolní, Pomezí
Cena: předběžně cca 200 Kč
Info: Jitka Vápeníková, 723 640 920
Přihlášky do 7. 10. 2015 u Radky Sobolové, max. 10 účastníků

Bleší trh
Kulturní komise pořádá „bleší trh“
sportovních, historických a dalších
předmětů v sále kulturního domu Pomezí. I děti si mohou přijít prodat své
nepotřebné sportovní potřeby nebo
hračky. Termín konání je středa 14. října od 14 do 18 hodin. Cena za prodejní
místo je 20 Kč.

Poděkování
občanům
Obec Pomezí díky rozvoji systému tříděného sběru a recyklace využitelných
složek komunálních odpadů obdržela
od společnosti EKO-KOM, a. s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za rok 2014, podle
kterého jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, které jsme dosáhli, představuje:
110,074 tun
Emise CO2 ekv.
Úspora energie
2 520 592 MJ
Děkujeme, že třídíte odpady.
Milan Nespěšný
místostarosta
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Akce v říjnu:
Tento rok se poprvé naše knihovna
připojí k celostátní akci Týden knihoven od 5. 10.–11. 10. 2015.
Výstava tváře literatury – Pavel Vácha
Během měsíce října a listopadu budou
vystaveny černobílé fotografie českých
spisovatelů od významného fotografa
Pavla Váchy. Jsou to vlastně unikátní
dějiny naší literatury v obraze. Pro naši
knihovnu je to velká čest a moc si toho
vážíme. Přijďte se podívat na tváře
spisovatelů, kteří jsou a byli pilíři naši
kultury.
Vhodné pro školy, po domluvě zajistím komentovanou prohlídku.
Burza knih proběhne ve středu
a čtvrtek 7. a 8. 10. 2015 v půjčovní
době knihovny. Knihy, které už byly
vyřazeny z fondu Vás mohou ještě potěšit. Přijďte si vybrat!
V pátek 9. 10. 2015 se uskuteční VŘČP
(velké říjnové společné čtení). Všichni,
kdo rádi čtete (mladí, staří, učitelé, maminky,tatínci, zastupitelé aj.), přineste
si svou oblíbenou knihu a přečtěte
nám malou ukázku (cca 20 minut). Je
potřeba se dopředu nahlásit na mobil :
737 648 943. Zatím se přihlásilo 6 lidí.
Začínáme od 17 hodin a končíme…
třeba až ráno! Svačinku s sebou, čaj
a kafe uvařím!
Kdo se nemůže rozhodnout, co číst,
tak svaz knihovníků doporučuje tyto
spisovatele, kteří letos slaví výročí:
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/tyden-knihoven
Podzimní prázdninová dílna pro děti
začíná ve čtvrtek 29. 10. 2015 od
10 - 12 hodin. Budeme lepit koláže,
muchláže a asambláže (podle pana
Koláře). Využijeme staré rozbité kni-

hy, které proměníme ve výtvarné dílo.
Vezměte si jen pracovní oděv, přezůvky a svačinku. Pitný režim je zajištěn.
Je třeba se telefonicky objednat.
Akce v listopadu:
Literární čajovna se koná ve čtvrtek 5. 11. 2015 v 17 hodin je věnována
prozaičce Alici Munroové, mistryni
současné povídky, nositelky Nobelovy
ceny za rok 2013.
V pátek 20. 11. 2015 od 16 do 19 hodin zvu hlavně děti na akci Den pro
dětskou knihu. Přineste si svoji nejmilejší knihu a všem přečtete malou
ukázku. Kdo číst neumí, vezme si svého zástupce.
Je možné si malovat a hrát stolní hry.
S sebou malou svačinku a dobrou náladu. Těším se na hravé odpoledne.
Kvůli kapacitě knihovny a organizaci
je třeba se telefonicky objednat do středy 18. 11. 2015.
Akce v prosinci:
Ve čtvrtek dne 3. 12. 2015 v 17 hodin
bude čajovna nejen literární, ale i hudební. Pozvala jsem zpěvačku, výtvarnici a spisovatelku Martinu Trchovou,
které letos vyšla kniha Deníky z Ladaku. Martina se s námi podělí o zážitky
z cest a také zazpívá písničky od Zuzany Navarové. Pro zájemce bude možné
si knihu zakoupit.
Zvu Vás na příjemný předvánoční
dýchánek.
Tato akce bude poslední v tomto roce.
Posledním výpůjčním dnem v roce
2015 bude čtvrtek 17. 12. 2015.
A prvním výpůjčním dnem v novém
roce bude středa 6. 1. 2016.
První akcí v roce 2016 bude Literární
čajovna ve čtvrtek 7. 1. 2016 v 17 hodin
v naší knihovně v Pomezí.
Všem čtenářům a příznivcům literatury děkuji za přízeň a těším se na každé setkání s Vámi!
Vaše Knihomolka
knihovnice – Ludmila Homolová
mobil: 737 648 943
e-mail: knihovna.pomezi@seznam.cz
web:
http://knihovna-pomezi.webnode.cz
Výpůjční doba knihovny je středa
a čtvrtek od 12.30 – 17 hodin.

„Hrajeme si, poznáváme, chráníme“
Ohlédnutí za školním rokem
2014/2015 v 1. MŠ Pomezí.
Letošní horké prázdninové dny vystřídalo chladnější září a to je už tradičně doba, kdy se společně ohlížíme
za minulým školním rokem. U nás
v 1. Mateřské škole (dolní) Pomezí byl
tento rok zarámován cyklem „Hrátky
s neživou přírodou“ v rámci školního
vzdělávacího programu „Hrajeme si,
poznáváme, chráníme“.
Kromě již tradičních celoročních
aktivit, jako je výuka angličtiny (pod
vedením Romany Báčové), výtvarný
kroužek Śikulové (vede Věra Grossmannová), plavecký výcvik a saunování
v bazénu v Poličce, jsme do ročního
programu zařadili také:
• návštěvy divadelních představení: 3x jsme byli s dětmi na pohádce
v divadle ve Svitavách, 3x v Tylově
domě a 1x na představení pantomimy v Divadelním klubu v Poličce, 2x přijeli herci za námi do MŠ.
V prosinci jsme putovali zámkem
v Potštejně a spolu s pasáčkem prožili Betlémský příběh, v červnu jsme
zhlédli představení Tři v jednom
v loutkovém divadle DRAK v Hradci Králové.
• výchovné koncerty: 3 x v MŠ s členy
pražské a pardubické Filharmonie
p. Bílým a p. Kubátem (Letem světem, Wolfík, Šlehačka plná Smetany), 1x v ZUŠ B. Martinů v Poličce
(Mach a Šebestová), 1x ve Středisku
volného času Mozaika v Poličce (Africké bubnování)
• výstavy: 2x v Muzeu v Litomyšli
(interaktivní výstavy Chaloupka na
vršku, Stavebnice Merkur), 1x Panenkárium Litomyšl (Hračky našich
dědečků a babiček)
• akce se zaměřením na ekologickou
výchovu: ukázka přímé výchovné
práce se zaměřením na ekologickou
výchovu – hospitace 20 pedagogických pracovnic z Královéhradeckého kraje v naší MŠ;
• beseda s členem MS Nova Pomezí
p. Niklem s ukázkou živých liščat;
sázení stromků s dětmi i rodiči; oslavy Dne stromů, Dne Země; celoroční sběr starého papíru (finanční výtěžek do pokladny SRPŠ 4 595 Kč);
třídění odpadů v MŠ.
• další akce: literární hrátky s knihou
a beseda s knihovnicí pí. Homolovou v místní knihovně, návštěva
fyzioterapeutky pí. Hladké v MŠ

s ukázkou dětských masáží, 2x návštěva dopravního hřiště v Poličce,
návštěva 1.třídy ZŠ, fotodokumentace při zápisu do ZŠ.
• veřejná vystoupení dětí: zpívání
u vánočního stromu před obecním
úřadem, vítání občánků, besídky na
Vánoce a na Den Rodin v květnu,
vystoupení dětí na oslavách 750 let
založení obce v červnu.
• prezentace dětských prací: výstava
výtvarných prací našich dětí v ZŠ
v rámci oslav 750 let založení obce
(naše děti obsadily 1., 2. a 3. místo
v soutěži vyhlášené pomezskou knihovnou), na Vánoční a Velikonoční
inspiraci v kult. domě v Pomezí, výtvarná soutěž Voda v písničkách vyhlášená povodím Moravy, výtvarná
soutěž Požární ochrana očima dětí
pořádaná Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska (dvě 1., jedno
2. a jedno 3. místo)
• spolupráce s SDH Pomezí: návštěva
hasičské zbrojnice s ukázkou hasicí
techniky, výzbroje i práce hasičů,
kvíz znalostí dětí, praktický nácvik
evakuace dětí v případě požárního
poplachu v MŠ, setkání s historií
SDH – veteráni, dobové uniformy…
Školní rok jsme zakončili výletem
do Hradce Králové, kde si děti se svými rodiči prošly pohádkovou naučnou
stezku výtvarnice Markéty Pohnerové
v hradeckých Městských lesích. V pohádkových kostýmech pak v loutkovém divadle DRAK prožily zábavné
soutěžní odpoledne v Labyrintu loutek,
v divadelní laboratoři si zahrály na scénografy, kostymérky, zvukaře, osvětlovače, kulisáky, režiséry a další pracovníky z této branže. Celý divadelní pobyt
byl zakončen na jevišti divadla, kde po
zhlédnuté pohádce pasovali herci naše
předškoláky na školáky. Prázdniny
přivítaly děti i s rodiči v poslední červnový pátek a sobotu, kdy si na zahradě
MŠ vyzkoušely některé „motoristické“
disciplíny, prošly zahradní labyrint tajných přání a po tradičním ohňostroji si
před spaním v MŠ zatančily na pyžamové diskotéce.
Nemalý podíl na práci naší mateřské
školy má velmi dobrá spolupráce se
SRPŠ a rodiči, za jejichž pomoc – finanční, materiální i brigádnickou –
jim patří náš veliký dík. Pro ně, ale
i pro ostatní veřejnost jsme v minulém
školním roce uspořádali např. již tradiční prodej českého ovoce a moštů, 5x

v naší MŠ proběhla výtvarná dílna pletení z pediku. Na podzim 2014 se uskutečnil zájezd pro dospělé na Putování
slováckým vinohradem v Mutěnicích,
který letos v sobotu 10. 10. zopakujeme – zájemci se mohou přihlásit na tel.
čísle 461 729 208.
V letošním školním roce nás čeká rekonstrukce střechy, která je v havarijním stavu. Oprava bude s největší pravděpodobností probíhat na jaře 2016 za
provozu. Bude to jistě náročná situace,
ale věříme, že ji společně zvládneme
a že se nám i letos bude spolu s rodiči,
obecním úřadem a všemi dalšími organizacemi dařit vytvářet dětem příjemné prostředí plné nových, přínosných,
všestranně obohacujících zážitků, díky
nimž se u nás budou cítit dobře děti
i jejich rodiče.
Zaměstnanci 1. Mateřské školy
Pomezí

Přehled akcí
SDH
Pomezí

31. 10. Zabíjačka
11. 11.

Vítání svatého
Martina

21. 11.

Zábava –
Kyvadlo

Sokol
Pomezí

28. 11.

Vánoční
inspirace

K. komise,
Klub žen

5. 12.

Peklo
v hasičárně

ZŠ Pomezí

Zpívání
20. 12. u vánočního
stromu

SDH
Pomezí
OÚ
Pomezí

Společenská
kronika
Narozená miminka v roce 2015
Karolína Dvořáková
11. 2. 2015
Elisa Kovářová
13. 2. 2015
Ellen Dvořáková
24. 3. 2015
Gabriela Műllerová
26. 3. 2015
Johana Hnízdilová
12. 5. 2015
Karin Svobodová
2. 6. 2015
Martin Groulik
22.7. 2015
Jaroslav Borský
3. 8. 2015
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Školní rok 2014/2015 v II. MŠ Pomezí
Letošní léto nám ukázalo svou krásu
v plné síle. Teplé, až horké slunné dny
nás provázely skoro celými prázdninami, a děti si proto mohly tento čas užít
dosyta. Všechno má svůj vyměřený čas,
tak i prázdniny dospěly do svého konce.
Starší děti opět usednou do školních lavic a ti mladší se vrátí, nebo nově nastoupí do mateřských škol. V minulém školním roce navštěvovalo naši mateřskou
školu 28 dětí. Z toho jsme měli 8 předškoláků. 7 dětí nastoupí do ZŠ v Pomezí
a 1 do ZŠ v Jedlové. Pro nový školní rok
jsme při zápisu, který se konal v dubnu,
přijali 8 nový dětí.
V MŠ se dozvídají nové poznatky
a hravou formou se zdokonalují v mnoha oblastech tak, aby byly postupně připravovány pro vstup do školy. Naše MŠ
pracuje podle školního vzdělávacího
programu: „Strom života a poznání“.
Pobyt v MŠ se dětem snažíme zpestřit
o mnoho zajímavých akcí. V minulém
školním roce to bylo např.:
• fotografování dětí
• vítání nových občánků do naší obce
• divadlo JOJO, které pravidelně jezdí
do naší MŠ se zajímavými a poutavými pohádkami, zajeli jsme si i do
Poličky do kina na film:,Spongebob“
• zúčastnili jsme se oslav sv. Martina
• paní vychovatelka Radka Sobolová
nám pomohla vytvořit zvonečky z keramické hlíny
• na vánoční inspiraci jsme přispěli
svými výrobky
• tento rok jsme připravovali program
na Čerty v hasičárně
• v MŠ jsme měli krásnou vánoční besídku, také besídku ke Dni matek, již
tradičně spojenou s opékáním
• zazpívali jsme si u vánočního stromu
• navštívili jsme 1. třídu
• u zápisu do 1. třídy děti předvedly své
znalosti a schopnosti
• užili jsme si i karneval v MŠ
• do školky za námi přijel cirkus
• jako každý rok jsme s radostí dojížděli
na bazén do Poličky
• zavítali jsme i do ZUŠ v Poličce na
koncert hudebních nástrojů, ve školce
jsme shlédli
• výchovný koncert,Pohádka o hudebních nástrojích“
• vymalovali jsme si obrázky v hasičárně a na začátku prázdnin jsme byli
svědky
• příjezdu historických hasičských vozů
• na dopravním hřišti si děti vyzkoušely
své schopnosti při jízdě na tříkolkách,
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• odrážedlech, kolech, kárách…
• obec přichystala program pro školu
i školky na oslavu MDD na sále OÚ,
kde si děti zatancovaly, zasoutěžily
a jejich snaha byla oceněna různými
výhrami
• při školním výletě do Slatiňan měly
děti možnost prohlédnout si stáje s koňmi a program byl obohacen
o projížďku v kočáře
• v tomto roce slavila naše obec 750. výročí svého založení. K bohatému kulturnímu programu přispěly i naše
děti svým vystoupením
V loňském roce jsme uspořádaly rozloučení s předškoláky společně s rodiči
na hřišti u MŠ. Akce se velmi vydaři-

la. Děti, posléze i rodiče, si zasoutěžili
a celé odpoledne si náležitě užili. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
podíleli na organizaci a přípravách.
I nadále pokračujeme v obnově prostředí školky. Ve třídě i v ředitelně jsme
položili nové koberce. Děti se radovaly
z klouzačky a bazénku s míčky, který
mohou využívat ve třídě, a nově opraveného pískoviště. Ze zahrady byla odstraněna stará nevyhovující věž, která bude
nahrazena novým herním prvkem.
Nakonec už zbývá jen popřát dětem
šťastný vstup do nového školního roku
a poděkovat všem, kteří nám pomáhají
a spolupracují s námi.
Kolektiv II. MŠ Pomezí

Jaký byl školní rok na ZŠ Pomezí?
Prázdniny utekly jako voda a my jsme
ve školních lavicích přivítali nové prvňáčky. Oni i jejich rodiče jsou plni očekávání, co je v prvním roce školní docházky čeká. Mohlo by jim (ale nejen jim)
napovědět malé ohlédnutí za loňským
školním rokem.
Naši žáci se loni uplatnili a prosadili v různých oblastech školního života.
Účastnili se s většími či menšími úspěchy
sportovních soutěží – přespolního běhu
Libohájem, fotbalových a florbalových
turnajů, soutěží ve vybíjené, atletických
závodů. První stupeň již tradičně prošel
deseti lekcemi plaveckého výcviku, druhý stupeň se zdokonaloval v ovládání
lyží. Sportovní zdatnost, ale také určité
dovednosti a znalosti si vyžádaly návštěvy dopravního hřiště v Poličce.
Škola se během roku zapojila do několika projektů: Hrou proti AIDS, Děti bez
úrazu, Zdravá pětka, Zdravé zuby, Cyklista pod lupou, Není půda jako půda,
Všeho s mírou, Recyklohraní a další.
Nezapomněli jsme ani na kulturu. Žáci
navštívili několik divadelních představení, nejdále byli v Mahenově divadle
a v divadle Radost v Brně. Někteří umělci
přijeli za dětmi až do školy, např. ilustrátor A. Dudek, jehož návštěva byla přijata
s nadšením jak ze strany dětí, tak i pedagogů. Vyrazili jsme také na akce pořádané pomezskou a poličskou knihovnou
a muzeem v Poličce: filmový festival věnovaný dodržování lidských práv Jeden
svět, výstava Král do boje táh a další.
Kulturně zaměřená byla také exkurze
žáků druhého stupně do Vídně.

Sport, kultura, ale i manuální zručnost
jsou v životě dětí důležité, proto jsme se
věnovali také rozvoji technických dovedností v projektech na podporu přírodovědného a technického vzdělávání.
V rámci tohoto projektu žáci vyrazili
na SOU do Svitav, kde si sami vyzkoušeli výrobu drobných předmětů, údržbu
kola a drobné údržbářské práce v domácnosti. Někteří žáci navštívili v Poličce tradiční Technohrátky.
Naše škola je zaměřena také na ekologii a projekty směřující k trvalé udržitelnosti života, proto každoročně
navštěvujeme akce Ekocentra Skřítek
v Poličce, slavíme Den Země, pořádáme
sběry starého papíru, třídíme odpad –
spolupracujeme s Ekokomem,projekty
Tonda obal a Recyklohraní, účastníme
se Globe Games, této problematice každoročně věnujeme konferenci Všeho
s mírou a projekt Badatelé.
Naši žáci se zapojují do vědomostních soutěží, matematické Pythagoriády
a korespondenční soutěže Mates, přírodovědné soutěže Klokan, olympiád
v českém a cizím jazyce, olympiád z dějepisu, fyziky i matematiky. Každoročně
jsou třídy testovány v projektu Kalibro.
Zapojili jsme se do soutěží v recitaci,
zpěvu a kreslení.
Velkých úspěchů jsme dosáhli v soutěži Mladých zdravotníků a Mladých cyklistů. Naše družstva se probojovala až do
krajských kol.
Co se týká materiálního zázemí školy,
všechny třídy byly dovybaveny novými
lavicemi a židle(pokr. na str. 5)

Usnesení ze schůzí Zastupitelstva obce Pomezí
Usnesení ze 4. schůze Zastupitelstva
obce Pomezí konané dne 25. 2. 2015
Zastupitelstvo obce přijalo usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje: ověřovatele
zápisu - Tomáše Nikla a Petra Němce
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet obce za rok 2014.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
výsledek inventarizace majetku obce
k 31. 12. 2014.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu Kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce schvaluje „Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Pomezí“.
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej
pozemku p. č. 426/4, ale směnu za část
pozemku p. č. 426/2.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem
p. č. 426/1 část na dobu určitou (jeden
rok) za podmínek uvedených v zápise.
Zastupitelstvo obec schvaluje prodej
p. č. 556/1 a 557/1.Cena 20 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce neschvaluje pronájem p. č. 575/1 a575/2.
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací
smlouvu mezi Petrem Vápeníkem (dárce)
a Obcí Pomezí (obdarovaný). Rozdíl v m2
uhradí pan Petr Vápeník částkou 4 Kč/
m2 .
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
o bezúplatném převodu mezi Mikroregionem Poličsko a Obcí Pomezí na stavbu
„Terénní úpravy veřejného prostranství
u sportovního areálu v Pomezí“.
Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu
k podání nabídek na akci „Oprava místních komunikací 2015“ a firmy vyzvané
k podání nabídek: SKANSKA Líbalova
1/2348 Praha 4; M-SILNICE, a. s. oblastní

ZŠ Pomezí
(pokr. ze str. 4) mi, novým nábytkem
se zařídila dolní školní družina, během
prázdnin prošlo úplnou rekonstrukcí
hygienické zázemí druhého stupně.
To jenom ve zkratce, jak probíhal loňský školní rok. Většina akcí je tradičních
a každoročně se opakuje, proto tento
přehled může sloužit jako malé nahlédnutí do roku letošního. Přejeme si, aby
byl úspěšný nejen pro naše žáky, ale i rodiče a učitele.
Vedení ZŠ Pomezí

závod 6, Za Pivovarem 611 Chrudim;
SWIETELSKY stavební, s. r. o. Odštěpný závod oblast Pardubice, Tovární 1112
Chrudim; SaM SILNICE a MOSTY Litomyšl, a. s. Sokolovská 794, Litomyšl.
Zastupitelstvo obce schvaluje členy
a náhradníky výběrové komise na akci
„Oprava místních komunikací 2015“:
členové komise: Zdeněk Stoklásek (předseda), Petr Němec, Mgr. Jiří Svoboda; náhradníci: Ing. Libor Škorpík, Radek Kinc,
Milan Nespěšný.
Termín konání 16. 3. 2015 v 16.00 hod..
Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu
k podání nabídek na akci „Stropní rekonstrukce garáží OÚ Pomezí“a firmy vyzvané k podání nabídek: E-STAF, s. r. o. Podivný mlýn 2126/1, Praha 9; Poličská
stavební, s. r. o. Střítež 1, Polička; Střechy
LIPA, s. r. o. Střítežská 399, Polička; Přemysl Zobač Pomezí 158.
Zastupitelstvo obce schvaluje členy
a náhradníky výběrové komise na akci
„Stropní rekonstrukce garáží OÚ Pomezí“: členové komise: Jiří Dočekal (předseda), Tomáš Nikl, Leoš Šedý; náhradníci:
Milan Nespěšný, Petr Němec, Marta Zerzánková
Termín konání 18. 3. 2015 v 16.00 hod.
Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídek na akci „Oprava
střechy školní jídelny Pomezí“ a firmy vyzvané k podání nabídek: Střechy
LIPA, s. r. o. Střítežská 399, Polička; Leoš
Lukášek, Pomezí 314; Karel Langr, Wolkerova 770, Polička; Petr Racl Bílé, Studně
13, Staré Město.
Zastupitelstvo obce schvaluje členy a náhradníky výběrové komise: členové komise: Zdeněk Stoklásek, Ing. Libor Škorpík
(předseda), Radek Kinc; náhradníci: Tomáš Nikl, Mgr. Jiří Svoboda, Petr Němec
Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu
k podání nabídek na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Pomezí“
a firmy vyzvané k podání nabídek: E-STAF, s. r. o. Podivný mlýn 2126/1, Praha 9; Přemysl Zobač Pomezí 158; Popelka
Josef Paseky 117, Polička; Dušan Vápeník
Revoluční 1030, Polička; PROFISTAV
Litomyšl,a.s. Tyršova 213, Litomyšl; PHP
STAV, s. r. o. Hradčany 463, Bystré; Bohumír Bárta Paseky 956, Polička.
Zastupitelstvo obce schvaluje převod
zůstatků v rozpočtu z roku 2014 v položkách SPOZ, SDH Pomezí, zeleň a OÚ do
rozpočtu roku 2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu
ceny za provoz a údržbu veřejného osvětlení se společností CITELUM na rok

2015. Cena za provoz a údržbu veřejného
osvětlení činí 318 124,04 Kč/rok.
Zastupitelstvo obce neschvaluje změnu
územního plánu obce Pomezí.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
2 ks velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelné odpady.
Zastupitelstvo obce schvaluje „Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2015 o regulaci
provozování loterií a jiných podobných
her“ na území obce Pomezí.
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost
nájemníků obecního bytu v domě č. p. 4
(byt správce KD) o souhlas k modernizaci za těchto podmínek: písemné doložení
přesné specifikace úprav bytu (použitý
materiál, rozsah prací apod.); nájemce nebude požadovat snížení nájmu ani jinou
kompenzaci za provedené úpravy v bytě;
v případě ukončení nájmu uvede nájemce
byt do původního stavu, pokud nebude
dohodnuto jinak.
Usnesení z 5. schůze Zastupitelstva
obce Pomezí ze dne 23. 3. 2015
Zastupitelstvo obce Pomezí určuje ověřovateli zápisu Leoše Šedého a Michal
Zerzánka. Zastupitelstvo obce Pomezí
schvaluje program schůze (dle pozvánky).
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu
SKANSKA, a. s. závod Čechy východ,
středisko Litomyšl, IČO: 262 71 303 jako
vítěze výběrového řízení na akci „Opravy
místních komunikací 2015“ a pověřuje
starostku k vydání rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy
o dílo.
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu E-STAF, s. r. o., Starohradská 400, 572 01
Polička, IČO: 28795920 jako vítěze výběrového řízení na akci „Stropní rekonstrukce garáží OÚ Pomezí“ a pověřuje
starostku k vydání rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy
o dílo.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
p. p. 555/1 o výměře 334 m2 za 1 Kč a pověřuje starostku k podpisu kup. smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu
povrchu místní komunikace mezi č. p. 85
a č. p. 327.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-122005918/VB/03 na přípojku nn.
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu
víceúčelového hřiště u ZŠ horní Pomezí
od firmy JM DEMICARR, s. r. o. Bučovická 180,684 01 Slavkov u Brna, IČO: 634
89 163 za cenu 471 583 Kč.
(pokr. na str. 6)
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Usnesení ze schůzí Zastupitelstva obce Pomezí
(pokr. ze str. 5)
Zastupitelstvo
obce
schvaluje zhotovení markýzy na budovu
sportovního areálu od firmy Petr Vodička-Montex Kyjevská 11, 568 02 Svitavy
IČO: 455 58 566 za cenu 84 381 Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrky příspěvkových organizací obce
a zůstatky na jejich účtech ponechává
v rezervních fondech příspěvkových organizací.
Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu
k podání nabídek na akci „Veřejné hřiště Pomezí“ a firmy vyzvané k předložení
nabídek: Brenus, s. r. o. Polešovice 749;
Jan Čermák Kolínská 3913/55, Jablonec
nad Nisou; TEWIKO systems, s. r. o. Liberec; TR ANTOŠ, s. r. o. Na Perchtě 1631
Turnov.
Komise pro výběr nejvhodnější nabídky:
Zdeněk Stoklásek (předseda), Mgr. Jana
Venclová, Marie Duchečková
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení zelených stínících sítí na víceúčelové hřiště ve sportovním areálu za cenu
8000 Kč.
Usnesení z 6. schůze Zastupitelstva
obce Pomezí konané dne 8. 4. 2015
Zastupitelstvo obce přijalo usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, na základě posouzení a hodnocení nabídek
hodnotící komisí, firmu Lukášek Leoš
Pomezí 314 PSČ 569 71 Pomezí IČO:
728 31 499 jako nejvhodnější nabídku na
akci „Výměna střešní krytiny na budově
ŠJ č. p. 283 Pomezí“ za cenu 354 466 Kč
s DPH a pověřuje starostku, po uplynutí lhůty pro podání námitek, k uzavření
smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o poskytnutí grantu z programu F1: Podpora volnočasových aktivit mezi Pardubickým Krajem a Obcí Pomezí. Grant je
na projekt „F1: Děti,pozor červená! Aneb
družina v dopravě“ ve výši 10 000 Kč.
Obec se ve smlouvě zavazuje poukázat
grant ZŠ Pomezí.
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej
p. č. 5278 a p. č. 5279 část.
Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu
přístřešku kiosku u ZŠ horní do částky
60 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje členy
hodnotící komise na akci „Rekonstrukce
sociálního zařízení ZŠ Pomezí“.
Členové: Mgr. Jiří Svoboda (předseda), Zdeněk Stoklásek, Milan Nespěšný;
náhradníci: Jíří Dočekal, Marta Zerzánková, Ing. Libor Škorpík. Místostarosta
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obce Milan Nespěšný. Ověřovatelé zápisu
Tomáš Lopour, Ing. Libor Škorpík.
Usnesení ze 7. schůze Zastupitelstva
obce Pomezí konané dne 11. 5. 2015
Zastupitelstvo obce přijalo usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, na základě posouzení a hodnocení nabídek
hodnotící komisí, firmu TEWIKO systems,s.r. o., Liberec, IČO: 25472887, jako
nejvhodnější nabídku na akci „Veřejné
hřiště Pomezí“ za cenu 682 099 Kč s DPH,
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o dílo, v případě získání dotace na akci.
Zastupitelstvo obce schvaluje, na základě posouzení a hodnocení nabídek
hodnotící komisí, firmu Bohumír Bárta,
Polička IČO: 14554313, jako nejvhodnější nabídku na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení v ZŠ Pomezí“ za cenu
507 643 Kč s DPH, a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo obce žádá Statní pozemkový úřad a zaslání návrhu nájemní
smlouvy na p. č. 632 (pozemek pod autobusovou čekárnou) a požadovanou výši
nájemného.
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na
vědomí přípravy na „Oslavy obce Pomezí“. Ověřovatelé zápisu Zdeněk Stoklásek,
Jiří Dočekal.
Usnesení z 8. schůze Zastupitelstva
obce Pomezí konané dne 20. 5. 2015
Zastupitelstvo obce přijalo usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje: ověřovatele zápisu: Mgr. Tomáše Lopoura a Michala Zerzánka.
Zastupitelstvo obce schvaluje program
zasedání dle pozvánky.
Zastupitelstvo obce schvaluje plán práce
RO a ZO na II. pololetí 2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání příjmů a výdajů obecního rozpočtu
k 30. 4. 2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
p. č. 975/5 část.
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně Účetní závěrku, včetně výsledku hospodaření obce Pomezí za účetní období
2014, sestavenou ke dni 31. 12. 2014, bez
výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně Závěrečný účet obce Pomezí za účetní
období 2014, sestavený ke dni 31. 12. 2014,
bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Pomezí za rok 2014, ze
dne 27. 3. 2015, 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.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem
části p. č. 625/2.
Zastupitelstvo obce schvaluje plán financování obnovy kanalizace obce Pomezí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o záměru firmy POMBY, s. r. o. na
přestavbu budovy na st.p. č. 438.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 4 dle přílohy.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem
p. č. 5278 a 5279 část. Před schválením
prodeje bude vytvořena pracovní skupina, která dohodne konkrétní podmínky
prodeje s panem Krušinou. Schválení
prodeje bude projednáno na příští schůzi
zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu
misijního kříže na hřbitově v Pomezí bez
přidělení dotace. Předpokládaná cena
opravy činí 250 000 Kč. Opravu provede
firma Leoš Lossmann - RENOVA.
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení
rozpočtu obce na komunikace na částku
3 400 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku
na nejnižší počet žáků (30 žáků) pro I. MŠ
Pomezí.
Usnesení z 9. schůze Zastupitelstva obce
Pomezí konané dne 27. 8. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje: návrhovou komisi ve složení Marie Duchečková,
Mgr. Jana Venclová; ověřovatele zápisu –
Mgr. Jiří Svoboda, Zdeněk Stoklásek; zapisovatele – Milan Nespěšný
Zastupitelstvo obce schvaluje program
schůze dle pozvánky. Zpráva výboru kontrolního bude projednána na příští schůzi
ZO.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o připravenosti ZŠ a 1.MŠ na začátek
školního roku 2015/2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání příjmů a výdajů rozpočtu obce k 30. 6. 2015.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní
smlouvu č. 185 N 15/19 s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem na
pronájem st.p. č. 632 (autobusová zastávka
„U Statku).
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu
č. 185 N 15/19 o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci s Českou republikou

- Státním pozemkovým úřadem na
st.p. č. 632 za období od 3. 11. 1992 do
31. 8. 2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje nové stanovy Svazku obcí Kraje Smetany a Martinů a bere na vědomí závěrečný účet za
rok 2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovy Svazku obcí Mikroregionu Poličsko
a bere na vědomí závěrečný účet za rok
2014.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“ za rok 2014.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí AZASS za r. 2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
části p. p. č. 5172 za 20 Kč/m2, neschvaluje
prodej p. p. č. 5169.
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej
p. p. č. 574 z důvodu současného pronájmu tohoto pozemku.
Zastupitelstvo obce ukládá starostce
podání výpovědi současnému nájemci
p. p. č. 574 z důvodu nedostatečné péče
o tento pozemek.
Zastupitelstvo obce schvaluje novou
trasu vedení 110 KV Polička – Svitavy dle přílohy, pokud se změnou budou
souhlasit i vlastníci dotčených pozemků,
kterými navrhovaná trasa nového vedení
prochází. Na novou trasu je nutná změna
ÚP obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyjádření k oznámení záměru „Farma pro
chov drůbeže – Farma Pomezí“ – příloha
zápisu.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
pozemku p. p. č. 5201 Lesům ČR za cenu
30 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor v budově č. 4 mezi Obcí Pomezí
a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s. Praha, a to do 30. 4. 2026.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
starostku k zadání vypracování projektové dokumentace na realizaci sedlové střechy na 1. MŠ Pomezí.
Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku
z nejvyššího počtu dětí pro 2.MŠ.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh Ministerstva obrany na změnu ÚP
obce dle přílohy.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
keramické pece PE 130 MCC+ v ceně
62 300 Kč pro keramickou dílnu v ZŠ Pomezí.
Zastupitelstvo obce schvaluje částku
200 000 Kč na vybudování železných
schodů od autobusové zastávky k dětskému hřišti u dolní ZŠ.

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova Pardubického kraje na vybavení
místní knihovny a vypracování projektové dokumentace na vybavení knihovny.
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost
„Klubu motorkářů Pomezí“ o používání
znaku obce pro potřeby loga klubu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o dotačních programech do roku
2020 a schvaluje vypracování projektové dokumentace na chodníky-přechody
k bezpečnému přesunu žáků z budovy základní školy do školní jídelny.
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci
Plánu obnovy venkova na roky 2014-2018.

Rozhovor s Ladou Duchečkovou
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.
Jaké školy jsi vystudovala po ukončení
Základní školy v Pomezí?
Pokračovala jsem na Gymnáziu v Poličce, kde jsem jako na základní škole
měla výborného fyzikáře a také hlavně
to mě poté nasměrovalo ke studiu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na
ČVUT (České vysoké učení technické)
v Praze. Fyzika a inženýrství obecně se
ukázaly jako ta nejlepší volba a jsou zároveň mým velkým koníčkem.
Pokud mám přesné informace, tak jsi
nedávno promovala. V jakém oboru?
Po několikerém prodloužení školy
z důvodů pracovních a studijních výjezdů jsem v únoru 2015 úspěšně složila
státní závěrečné zkoušky a v červnu se
to zakončilo oficiální promocí. Obor se
nazývá Aplikace softwarového inženýrství, prakticky jsem programátor se specializací v jaderné fyzice.
Naposledy se mohli čtenáři pomezského zpravodaje seznámit s Tvými zážitky
z cesty za tajemstvím tunguzského meteoritu. Jak zpětně hodnotíš tuto cestu?
Jé, to už je vlastně strašně dávno, bylo
to v roce 2003, ihned po dokončení ZŠ,
tedy více než 10 let. Tato cesta-expedice
byla vlastně mojí první velkou cestou,
na měsíc jsem se vydala do Ruska bez
jakýchkoliv znalostí a zkušeností. Ve
vlaku transsibiřské magistrály se hodně
zpívá, povídá, jí a pije vodka. Spoustu
věcí člověk tehdy okusil poprvé. Bylo to
tehdy náročné, ale i zajímavé a do dneška mám spoustu skvělých kamarádů
a už jen těch pozitivních zážitků. To bylo
také hlavně to, co mě dále nakoplo či inspirovalo poznávat jiné krajiny, kultury,
jídlo. A dodnes jsem vděčná za podporu svých rodičů, ale také za podporu ze
strany školy a obce, že mně tuto cestu

umožnili, neodrazovali mě a pak si rádi
přišli poslechnout zážitky na přednášku.
V poslední době jsi trávila více času
v cizině než doma. Kde jsi byla?
Po tunguzské expedici následovalo
několik menších i větších cest. Za prací
jsem vyjela na 3 měsíce do Anglie, opakovaně do Španělska, či na půl roku do
Japonska. Po japonské pracovní zkušenosti jsem strávila dalších 6 týdnů v jihovýchodní Asii. V rámci studia jsem
naopak vyzkoušela jaké to je rok bydlet
v USA a s ostatními studenty jsme procestovali část USA, Kanady, či středoamerické země od Panamy až po Mexiko. Úplně nejčerstvější je pracovní pobyt
ve Švýcarsku, kde jsem strávila nejdříve
3 měsíce a teď rok a půl.
Co obnášela práce ve Švýcarsku?
Ve Švýcarku jsem pracovala v CERNu,
což je Evropská laboratoř pro jaderný
výzkum. Je to 27-kilometrový urychlovač, kde se malé částice pošlou jedním
a opačným směrem a srazí se na čtyřech místech při vysokých rychlostech
a energiích. Já jsem pracovala na jednom
ze srážecích míst, které se nazývá detektor v týmu, jenž se stará o celkovou
bezpečnost daného experimentu. Dále
ve volném čase jsem pracovala jako průvodce po experimentech pro veřejnost.
Jaký je rozdíl mezi životem v Česku a ve
Švýcarsku?
CERN je velmi mezinárodní a vědecké
prostředí. Každého tam baví to, co dělá,
spousta lidí tam třeba zůstává i přes víkend, i když nemusí. Všichni jsou do
toho zapálení. Ženeva a celé Švýcarsko
je v tom hodně podobné. O víkendu si
člověk zajede do hodinu vzdálených švýcarských Alp vylézt nějaký velký kopec,
všude je čisto, hodně opravdu panenské
přírody, takový klid a osvěžení. Celková kvalita života ve Švýcarsku je hodně
vysoká, velmi dobrá zdravotní péče,
kulturní a sportovní vyžití atd. Na druhou stranu je tam dost draho. V tomto je
Švýcarsko na tom úplně stejně jako Japonsko. I proto jsem bydlela vlastně přes
hranici ve Francii
(pokr. na str. 8)
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(pokr. ze str. 7) a do práce dojížděla na
kole. Já to tam mám opravdu ráda, hlavně svoji práci a hory.
Ze Švýcarska jsi přijela přímo domů?
Za přítelem a rodinou na pár dní ano,
ale ještě jsem měla jeden menší projekt
v plánu, a to účast na Letní vesmírné
škole v Rakousku. Poplatky za tuto školy
nebyly malé a vybírala jsem přes portál
Startovač.cz, kde mi mohli přátelé či
veřejnost poslat menší či větší částku,
když je můj projekt zaujal. Na škole jsme
navrhovali skutečnou vesmírnou misi,
která bude zkoumat určitý jev kvantové
fyziky a opravdu bude zafinancována
Evropskou kosmickou agenturou a za
několik (desítek) let poletí opravdu do
vesmíru. Bylo to náročné, pracovali jsme
skoro non-stop, ale bylo úžasné se podílet na něčem opravdovém, co má spojitost s fyzikou, ale z úplně jiného pohledu
než v CERNu.
Jaké jazyky ovládáš? Který máš nejraději?
Na tuto otázku se vždy táži zpět, co
znamená ovládat? Zda je to komunikovat v práci, třeba i ve vědeckém prostředí, číst či poslouchat rádio či koukat
na filmy, tak to zvládnu mimo rodného
jazyka také v angličtině, němčině a španělštině. Zda je o jednodušší konverzaci
jako koupit si jízdenku, zeptat se na cestu a vyjádřit, co jsem dělala o víkendu,
tak to zvládnu navíc ještě francouzsky,
japonsky, chorvatsky a rusky. Umím ještě napsat nějaká arabská písmena. Nejraději mám asi španělštinu, ale japonština mě baví pro svoji složitost znaků.
Děláš nějaký sport?
Dříve pro mě sport byl tak maximálně jet na kole do školy a zpět. Kolo mě
nikdy ale moc nebavilo. Na střední mě
chytlo sjezdové lyžování a kolečkové
brusle. Poslední dobou jsem se vrátila
k stylu mého tatínka a to turistice, ve
Švýcarsku a Rakousku hlavně vysokohorské. Ideální vrcholek je pro mě nad
2500 m n. m., ale takový dobrý cíl má
aspoň 3000 m n. m. V Japonsku a Švýcarsku jsem takto byla někde s pejskem
a přáteli aspoň každý druhý víkend.
V CERNu jsem měla hned vedle práce
venkovní bazén, a tak každou obědovou
přestávku za slunce či deště jsem trávila
tam. A s pejskem obecně milujeme hory

a běháme, ale zkouším také vše nové. Letos se účastním seriálu závodů ultra trail
maratonů (vysvětlení - ultra trail maraton je závod delší než maraton, proto ultra, trail je, že je to v horách, lese atd. ne
na asfaltu) Horská výzva. Trať obvykle
kolem 70 km v horách, kde se běží nebo
rychle jde pořád nahoru a dolů jsem již
třikrát dokončila se svým pejskem v kategorii Dog treking a z toho jsme dvakrát
obsadili 3. místo. Teď momentálně se
chystám v září na svůj první půl maraton v Ústí nad Labem, poprvé na ledovec
do Rakouska a na poslední 75 km závod
Horské výzvy na Šumavě. Už se těším,
člověk si v horách vždy nejlépe osvěží
a pak je hezky unavený.
Slyšel jsem, že se chystáš na expedici.
Pověz nám kam a s kým se vydáváš.
A hned po závodech se už nezávratně
blíží realizace mého velkého snu. Vždy
jsem chtěla podniknout velkou cestu kolem světa, ale na to člověk potřebuje celkem dost finančních prostředků, a tak
jsme se přítelem rozhodli, že podnikneme velkou cestu aspoň v rámci jednoho kontinentu. Vybrali jsme si Jižní
Ameriku. Koupili jsme starou nákladní
dodávku a vlastními silami si ji přestavěli na obytnou hippie dodávku, kde
máme něco jako postel, několik malých
skříněk, nádrž na vodu s malým umyvadlem a hadicí, ze které může téct voda,
což by mělo nahradit sprchu. Máme
tam také malý plynový vařič. Tuto dodávku pošleme v říjnu v kontejneru do
uruguayského hlavního města Montevidea a v listopadu tam s přítelem a mým
malým pejskem poletíme. Plán je objet
a prozkoumat všechny krásy v co nejvíce zemích Jižní Ameriky, a pokud seženeme dost sponzorů a nějakou finanční
pomoc, rádi bychom pokračovali přes
střední Ameriku dále na sever. Můj tajný sen je dojet až na Aljašku, ale uvidíme. Časově to plánujeme na minimálně
6 měsíců, ideální by byl asi rok. Sledovat
naši expedici můžete na facebooku, kde
budeme v rámci možností sdílet zážitky,
fotografie, kulinářské zkušenosti a další. Určitě plánujeme také založit opět
projekt na Startovači, kde bude moct
kdokoliv, kdo by chtěl podpořit nadšence jako my s malým pejskem, finančně
přispět. Další informace na sociálních

sítích. Po návratu bych ráda uskutečnila
opět přednášku.
Jakou práci chceš v budoucnu dělat
a kde bys chtěla bydlet v budoucnu?
No, cestování a nová dobrodružství
miluji, ale po návratu z mé vysněné cesty si bude potřeba najít práci a již se asi
usadit, popřípadě založit rodinu a tolik
už nebláznit, jak říká moje maminka.
Ráda bych se na pár let vrátila ještě do
CERNu, tam to prostě miluji, jiným dalším výzvám se však nebráním. Přítel je
spíš pro to zůstat v Praze, takže se vidím
do budoucna někde na okraji Prahy, aby
tam bylo aspoň trochu zeleně a práce.
Pokud se nevyplní dětský sen, a to stát se
astronautkou, tak třeba v novém laserovém centru ELIBeamlines, které se staví
u Prahy, je to vědecké prostředí podobné
CERNu, tak proč ne?
Jaké máš ráda domácí mazlíčky?
Již jsem zmínila malého pejska Skauta,
který se mnou podniká všechny bláznoviny ať již v Pomezí, České republice,
Švýcarsku či na plánované cestě do Jižní
Ameriky. Já jsem vždy chtěla mít hodně
pejsků, ale člověk se musí koukat na to
realisticky, již takhle s jedním malým to
cestování je o něco těžší na plánovaní.
Další mazlíčky asi později, přítel by chtěl
rybičky a papouška.
Jak s odstupem hodnotíš obec Pomezí?
Čím více cestuji po světě, tím více mě
to táhne zpět a moc ráda se vracím hlavně do Pomezí. Už když přijíždím od horní vlakové zastávky a vykoukne poprvé
špička kostela, vím, že jsem doma a mám
radost. Tady je prostě klid a taková ta jistá pohoda, dobré pivo a hlavně rodina.
Nejezdím domů tak často, jak bych chtěla, ale když už přijedu, koukám na změny
v obci, novou školní výzdobu v oknech či
nově natřený plot u sousedů. Člověk si
pak všímá víc těch detailů a rád vzpomíná na dětství. Pomezí jsou v první řadě
rodiče, ale i také základní škola a obec
a všichni mě vždy, byť i na dálku, podporovali, a já si toho moc vážím a i na tomto
místě bych za to vše chtěla poděkovat.
Myslím si, že Pomezí i celkově oblast mi
dala velmi dobrý základ. A i když se třeba o mě rodiče někdy pochopitelně strachují, já se sem vždy budu ráda vracet.
Děkuji za rozhovor
Mgr. Jiří Svoboda
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