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Informace z Obecního úřadu Pomezí
Vážení spoluobčané,
jaro se nám pomalu probouzí a celý
rok je před námi. Tráva se začíná zelenat, první květiny otevírají svá poupata
a rtuť teploměru pomalu stoupá. A my
se snažíme čerpat energii z přírody. Konečně nastalo období, na které se všichni
těšíme…
Výstavba v obci v roce 2015
V uplynulém roce proběhla II. etapa
oprav místních komunikací. Novým asfaltovým povrchem bylo opraveno celkem 26 místních komunikací v celkové
částce 3 299 565 Kč. Stavbu prováděla
firma Skanska, a. s. a navázala na rekonstrukci povrchů místních komunikací
z roku 2014. Krytina budovy školní jídelny již dosloužila a bylo přistoupeno k její
výměně. Eternit nahradily tašky Tondach a zároveň byly vyměněny klempířské prvky, provedena montáž hromosvodů a oprava komínu. Celková výměna
střešní krytiny přišla na 354 466 Kč. Sto
tisíci přispěl na opravu Pardubický kraj
dotací z Programu obnovy venkova.
Po 12 letech dosloužil povrch víceúčelového hřiště u ZŠ horní a muselo dojít
k výměně, která přišla na 471 583 Kč. Zároveň bylo provedeno hloubkové čištění
povrchu na víceúčelovém hřišti v areálu
ZŠ dolní. Pro příjemnější venkovní posezení v již zmíněném sportovním are-

Poplatky v roce
2016
• Komunální odpad – 350 Kč/os (při
platbě nad 1 000 Kč možnost dvou
splátek do konce 4. a 9. měsíce)
• Psi – 100 Kč, každý další 150 Kč
• Pozemky – dle smlouvy
• Stočné – 58,60 Kč/m3 (vyúčtování
1 x ročně v prosinci)

álu byla zbudována markýza u budovy
šaten v částce 64 381 Kč, která chrání
hosty areálu před přímým sluncem. Pro
bezpečný přístup ze silnice a bezpečný
příchod žáků základní školy k autobusové zastávce byly vybudovány ocelové
schody – 138 545 Kč.
V areálu ZŠ horní byl zbudován nový
otevřený přístřešek v částce 77 418 Kč
a svoji premiéru měl v červnu při oslavách obce.
Bortící se klenby v garážích OÚ vykazovaly závažné statické poruchy ve
stropních konstrukcích. Bylo přistoupeno k vybourání klenbové konstrukce a nová konstrukce byla provedena
z dřevěných trámů. Zároveň byly vnější
zdi zpevněny ocelovými táhly k zajištění statiky budovy. Oprava garáží stála
294 511 Kč.
Neutěšený stav sociálního zařízení
v ZŠ dolní již naprosto nevyhovující hygienickým podmínkám doznal změny.
V rámci rekonstrukce byly odstraněny
všechny zařizovací předměty, obklady, dlažby a stávající omítky, provedena
výměna kanalizačního a vodovodního
potrubí, elektroinstalace a potrubí vzduchotechniky a sanitárních zařizovacích
předmětů vše za 540 443 Kč.
Mezi drobné objekty památkového
charakteru, které zasluhují restaurování, patří misijní kříž umístěný před
vchodem do kostela sv. Jiří. V roce 2015
započaly práce nutné k restaurování
misijního kříže vlastní demontáží kříže
a podstavce pod křížem. V jarních měsících se restaurovaný misijní kříž vrátí
na své původní místo. Cena za celkovou
rekonstrukci činí 287 980 Kč.
Jak jsme Vás informovali v minulých
zpravodajích, byla podaná žádost na ministerstvo pro místní rozvoj na realizaci
nového hřiště u ZŠ horní. Původní herní
prvky musely být z bezpečnostních důvodů demontovány. V říjnu 2015 nám
byla dotace 400 000 Kč přidělena a ihned

byla zahájena výstavba nového veřejného
hřiště. Musely být provedeny rozsáhlejší
stavební úpravy pozemku, vystavěna
opěrná zeď v délce 25 m. Povrch hřiště je
zbudován z epdm desek a byly instalovány nové herní prvky – sestava se skládá
z houpaček, lezeckých stěn, skluzavky,
houpadla na pružině a PLAY systému
Fitness 3. Z důvodu nepříznivého počasí
koncem listopadu budou terénní úpravy
dokončeny na jaře.
Cena nového veřejného hřiště je
682 099. Kč. Věříme, že nové hřiště bude
přínosem pro všechny občany naší obce
a zejména pro děti a mládež.
V loňském roce bylo ukončeno financování protipovodňových opatření
v částce 206 317 Kč a doplacena dotace
183 529 Kč (celkem výdaje 2 000 952,
z toho dotace 1 683 485 Kč).
Celkové výdaje na opravu, údržbu
a výstavbu nových zařízení v majetku
obce byly v částce 6 417 308 Kč.
Po celý rok byla prováděna údržba
a obnova veřejných ploch a zeleně v obci.
Bylo vysázeno mnoho nových stromů,
zejména podél místní komunikace na
Velké straně a intravilánu obce. Není zanedbávána péče o nově vysázenou zeleň.
Ve spolupráci s SDH bylo v poměrně suchém loňském roce prováděno zavlažování a další nezbytná péče o novou zeleň.
Rozvoj obce v roce 2016
V letošním roce je schválena řada
dalších stavebních akcí, která by měla
přispět k lepšímu vzhledu naší obce,
bezpečnosti a rekreačnímu vyžití všech
obyvatel, zejména dětí a mládeže.
Úpravy a rozšíření se týkají obou sportovních areálů.
V areálu u ZŠ horní jsou navrženy terénní úpravy – položení zámkové dlažby okolo dřevěných přístřešků a k WC,
nový povrch na asfaltovém hřišti a úprava povrchu okolo asfaltového hřiště,
(pokr. na str. 2)
zprovoznění ve1

Statistika
obyvatel 2015
• Počet obyvatel k 31. 12. 2015

1 244 (žen 612, mužů 628)
• Narozeno
13 dětí
• Přihlášeno 
33 obyvatel
• Odhlášeno 
34 obyvatel
• Zemřelo 
15 obyvatel
• Nejčastější jména
ženy
Marie, Jana 36 x
muži
Jiří 45 x
Věra Chemišincová

Mobilní svoz
odpadů
V pondělí 11. 4. 2016 proběhne v naší
obci mobilní svoz nebezpečných, objemných odpadů, elektrozařízení a pneumatik. Odpady přistavujte k odvozu
nejdříve v pátek 8. 4. 2016 na obvyklá
svozová místa.
Do nebezpečných odpadů patří – staré
barvy, ředidla, oleje (v uzavíratelných
nádobách), chladící kapaliny (fridex),
brzdové kapaliny, olejové filtry, textilie
znečištěné nebezpečnými látkami, obaly od nebezpečných látek, monočlánky,
autobaterie apod.
Do objemných odpadů patří – odpady,
které se svým rozměrem nevejdou do
popelnice (kusy nábytku, matrace, linolea, koberce, lyže, apod.)
Do elektrozařízení patří – vše, co je na
elektrický pohon včetně baterií (ledničky, sporáky, elektrické trouby, pračky,
sušičky, vysavače, ruční nářadí, hračky, apod.)
Pneumatiky – připravujte k odvozu
pouze osobní pneumatiky!!!
Upozorňujeme občany, že při mobilním svozu se neodváží eternity, stavební
suť, stará okna a rámy, asfaltové lepenky
a jiné stavební odpady!
Občané mohou celoročně využívat
sběrný dvůr v Poličce na ulici Hegerova
(tel. 733 267 613), provozní doba: Po, St,
Pá 12.00 – 18.00 (v době zimního času
do 16.30); Čt, Pá 8.00 – 12.00
Sběr starého železa
Z důvodu nízkých výkupních cen proběhne sběr starého železa v měsíci září.
Sběr papíru
V sobotu 9. 4. , 9. 7. a 22. 10. provedou
mladí hasiči sběr papíru po obci Pomezí.
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Informace z Obecního úřadu Pomezí
(pokr. ze str. 1) řejného hřiště po terénních úpravách.
I. ZŠ horní by měla projít opravou – naplánovaná je výměna klempířských prvků a oprava říms, oprava a nátěr fasády
budovy a výměna oplocení.
V areálu u ZŠ dolní bude postaveno
nové pumptrackové hřiště (pumtrack
je trať pro jízdní kola složená z překážek, která svým tvarem a rozmístěním
umožňuje jízdu na trati bez šlapání).
V současné době se upravuje navržená
dokumentace stavby, výstavba by měla
proběhnout v měsících červen – červenec 2016.
Projektová dokumentace je také zpracována na zastřešení I. mateřské školy –
plochá střecha po mnohaletém užívání
je v havarijním stavu. Střecha OÚ a kulturního domu dostane nový nátěr.
Pro bezpečnost dětí, mládeže a občanů
se připravuje výstavba chodníků od ZŠ
dolní po školní jídelnu, na kterou v dalších letech naváže pokračování výstavby
chodníků směrem k Poličce. Na tuto akci
bude podána žádost o dotaci v letošním
roce – předpokládaná realizace 2016 –
2017. Dále v rámci bezpečnosti provozu
budou v obci umístěny informační radary a na vytipovaných místních komunikacích budou instalovány retardéry.
Také další drobný objekt památkového
charakteru, a to sloup sv. Trojice, bude
v péči restaurátorů. V současné době se
zpracovává rozsah poškození a nejvhodnější restaurátorský postup při opravě
této památky.
Připravuje se rozšíření veřejného
osvětlení v úseku od Vajsových po záložní fotbalové hřiště a od areálu chovatelů směrem do nové zástavby – realizace
2016 – 2017.
Je podána žádost o dotaci na zakoupení nového hasičského auta. Původní hasičský automobil je již 25 let v provozu.
Finanční pokrytí nového zásahového

Palivové dřevo
Obec Pomezí, lesní hospodářství, nabízí místním občanům palivové dřevo
formou samovýroby. Součástí samovýroby je těžba předem vyznačené
jehličnaté tyčoviny a úklid klestu po
těžbě.
Bližší informace Vám sdělí odborný
lesní hospodář Ing. Radek Krejčí, tel.
605 554 367, e-mail krejci.1@seznam.cz.

vozidla v případě získání dotace je 90 %.
Koupě bude realizována pouze v případě získání dotace.
Změny se dočká místní knihovna, a to
novým vybavením interiéru. Akce bude
financována pomocí dotace z Pardubického kraje.
Celková částka na výstavbu a opravy je
stanovena rozpočtem obce na cca 4 miliony Kč, zbytek bude dofinancován z finanční rezervy uplynulých let.
Kauza „Reprodukční chov
drůbeže v Pomezí“
V srpnu 2016 obdržel OÚ veřejnou vyhlášku Pardubického kraje k plánovanému záměru výstavby „Farmy pro chov
drůbeže – Pomezí“ na zahájení zjišťovacího řízení, zda záměr bude podroben
zjišťovacímu řízení v kategorii II dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivu na životní prostředí (EIA). Zastupitelstvo jednohlasně plánovaný záměr
zamítlo a zaslalo vyjádření k záměru na
Pardubický kraj.
27. 8. 2015 byl vydán závěr zjišťovacího
řízení, že záměr „Farma pro chov drůbeže - Farma Pomezí“ bude podroben
zjišťovacímu řízení.
9. 12. 2015 bylo Pardubickým krajem
vydáno rozhodnutí na základě žádosti
budoucího investora o ukončení procesu posuzování vlivu záměru „Farma pro
chov drůbeže - Farma Pomezí“.
10. 12. 2015 byla vydána krajským
úřadem veřejná vyhláška na zahájení
zjišťovacího řízení tentokrát pro záměr
výstavby „Reprodukční chov drůbeže
Pomezí“ stejným budoucím investorem.
Opět se jedná, zda záměr bude podroben zjišťovacímu řízení.
21. 12. 2015 odesláno na krajský úřad
jednoznačně zamítavé stanovisko obce
Pomezí, kde je vyjádření k jednotlivým
bodům záměru. Dále je doloženo Stanovisko občanů obce Pomezí k záměru
„Reprodukční chov drůbeže Pomezí“ –
stanovisko podepsalo 580 občanů obce
starších 18 let.
11. 1. 2016 vydáno rozhodnutí krajského úřadu, že záměr nebude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb. V kategorii
II – to znamená, že na stejný záměr, ale
jinak nazvaný, nebude požadována EIA.
22. 1. 2016 zasílají obec, veřejnost
a ekologická sdružení odvolání proti vydanému záměru.
O dalším vývoji dané kauzy Vás budeme informovat.
Věra Chemišincová, starostka obce

Rozpočet na rok 2016
Příjmy
DFPO ZČ
DFPO OSVČ
DFPO zvláštní sazba
DPPO
DPPO za obce
DPH
daň z nemovitosti
komunální odpad
správní poplatky
poplatek ze psů
poplatek za veřejné
prostory
NI př. dotace ze st. t.v.
pronájem pozemku
pěstební činnost
kulturní dům
byty pronájem
nebytové
hospodářství
pohřebnictví
EKO-KOM
příjmy z pronájmu
kurtů
odvod z výtěžku
provoz. Loterií
splátky půjček
kanalizace stočné
Příjmy celkem
Výdaje
pěstební činnost
oprava míst. komunikací
provoz kanalizace
I. MŠ
II. MŠ
základní škola
školní družina
školní jídelna
zpravodaj
knihovna
kronika
rozhlas, televize
kulturní dům
SPOZ
provoz areál + mzdy
kurty
dotace dobrovolným
svazkům obcí
dotace nezisk.
organizacím
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
komunální služby
Kompostárna

Kč
2 100 000
80 000
300 000
2 900 000
500 000
5 600 000
1 100 000
480 000
1000
24 000
4 000
224 300
223 000
1 900 000
6 000
60 000
90 000
28 000
150 000
60 000
40 000
23 000
1 600 000
17 493 300
Kč
800 000
500 000
1 000 000
317 000
306 000
1 047 000
10 000
346 000
15 000
50 000
8 000
0
80 000
40 000
80 000
70 000
23 000
10 000
350 000
10 000
1 800 000
70 000

charita
příspěvek TJ SOKOL +
hokejisté
komunální odpad
kontejnerová stání
zeleň
požární ochrana
zastupitelstvo obce
činnost místní správy
pojištění majetku obce
splátka úvěru
příspěvky církvím
úroky z úvěru
daň z příjmu za obec
SDH – práce s mládeží
Daně a poplatky DPH
vybavení knihovny
nátěr střechy OÚ aKD
asf. hřiště + zámková
dlažba-ZŠ horní
kontejner na biomasu

Upozornění
20 000
125 000
950 000
60 000
80 000
180 000
1 200 000
1 400 000
114 000
1 350 000
15 000
150 000
600 000
50 000
600 000
100 000
300 000
500 000
50 000

měřič rychlosti+
300 000
retardery
rozšíření veřejného
500 000
osvětlení
oprava ZŠ horní
1 000 000
oprava sloupu sv. Trojice
67 300
hřiště
100 000
rekonstrukce střechy
750 000
I. MŠ
Výdaje celkem
17 493 300
Rozpočet vyrovnaný

Poděkování
občanům
Děkujeme občanům za třídění odpadů v roce 2015. Díky vytříděným složkám odpadů (sklo, plasty, papír, kovy)
obdržela obec odměnu od společnosti EKOKOM, a. s. ve výši 203 000 Kč.
Celá odměna bude použita na snížení
poplatků za odpady (pro rok 2016 činí
poplatek za jednoho občana 350 Kč).
Množství vytříděných odpadů:
plasty
25,2 t
papír
16,4 t
sklo
16,26 t
textil
6,41 t
zbytkový odpad
185,9 t
biologicky rozložitelné
odpady
138,2 t
Milan Nespěšný, místostarosta

Stočné
Upozorňujeme občany, aby jakoukoliv změnu týkající se stočného
(např. výše a četnost záloh na stočné)
a vodoměrů (výměna vodoměru – stav
starého vodoměru a číslo nového vodoměru, instalace podružného vodoměru apod.) nahlásili co nejdříve na
OÚ osobně nebo na tel. 739 029 851.
Hřbitov
Nájemcům hrobových míst, kterým
letos končí smlouva, bude nová smlouva včetně výše nájemného zaslaná
začátkem července poštou. Prosíme
všechny nájemce hrobových míst, aby
jakoukoliv změnu co nejdříve oznámili na OÚ (úpravy hrobu, změna nájemce nebo adresy apod.). Ukládání ostatků do hrobů a to i v urnách je možné
POUZE s předchozím písemným souhlasem provozovatele veřejného pohřebiště – Obce Pomezí.
Ztracený deštník
Během hlavního dne oslav obce
v měsíci červnu 2015 někdo zapomněl
v horní ZŠ dětský průhledný deštník.
K vyzvednutí je v horní škole.

Plavání se ZŠ
První tři měsíce kalendářního roku
2016 jezdí již pravidelně žáci 1. stupně
základní školy na plavecký výcvik na
bazén v Poličce. Celkem absolvují 10
lekcí. Někteří trochu vyděšení neplavci
se v průběhu 2-3 let naučí plavat a tento
pohyb je pro ně radostí. Ostatní žáci –
plavci – jsou při testování schopni uplavat jeden až dva kilometry; kdyby jim
bylo umožněno, plavali by do úmoru.
Součástí výuky jsou i zábavné činnosti,
soutěže, závody a volné plavání.
Žáci želí toho, že v 5. třídě jezdí na
výuku plavání posledním rokem.
„Hurá, v životě se neutopím a rád si
zaplavu, když budu chtít. A to budu“,
konstatoval malý školák.
Mgr. Marie Duchečková
„Sdružení Rovnováha Pomezí“
Zajímáte se o dění v obci?
Navštivte naše stránky
www.rovnovahapomezi.webnode.cz
Děkujeme
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Usnesení ze schůzí Zastupitelstva obce Pomezí
Usnesení z 10. schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 25. 11. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi – Mgr. Tomáše
Lopoura a Ing. Libora Škorpíka.
Ověřovatelé zápisu – Jiřího Dočekala a Leoše Šedého. Zapisovatele –
Milana Nespěšného
2. Schvaluje program schůze dle pozvánky.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění plánu výstavby
v obci v roce 2015.
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu komise kultury a komise životního prostředí a územního plánování.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání příjmů a výdajů rozpočtu obce
k 31. 10. 2015.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p. č. 5764 s tím, že ve smlouvě bude uvedeno věcné břemeno
na uložení vedení nn ke stavbě na
p. č. 393/2. Cena – 20 Kč/m2.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p. č. 5738 a části p. č. 4624/1 za
cenu 20 Kč/m2.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p. č. 4000/9 za cenu 20 Kč/m2.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p. č. 744/1, 741/5, 737/5, 4798/3
za cenu 20 Kč/m2.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části p. č. 6087 za cenu 20 Kč/
m2.
11. Zastupitelstvo obce neschvaluje
prodej částí p. č. 5895 za stávajících
podmínek.
12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
nesouhlasné vyjádření pana Miloše Svobody ke směně p. č. 426/4 za
část p. č. 424/2.
13. Zastupitelstvo obce schvaluje plán
práce Rady obce a Zastupitelstva
obce na 1. pololetí 2016.
14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
dopis pana Miloše Muzikáře a pověřuje starostku k jednání s panem
Stříteským o darovací smlouvě na
sloup sv. Trojice.
15. Zastupitelstvo obce schvaluje Příkaz k provedení inventarizace
a jmenování členů hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.
16. Zastupitelstvo obce projednalo
návrh rozpočtu na rok 2016. Rozpočet na rok 2016 bude schválen
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na mimořádné schůzi zastupitelstva obce, která bude svolána na
14. 12. 2015.
17. Zastupitelstvo obce schvaluje plán
výstavby na rok 2016.
18. Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování žádostí o dotace a projektové dokumentace na akce v roce
2016:
1. Žádost přes MAS Poličsko na
chodníky a přechod pro chodce
mezi ZŠ a ŠJ.
2. Žádost na MMR ČR – IROP na
nové hasičské auto.
19. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
žádost o spoluúčast na financování
nákladů úkonů pečovatelské služby
zajišťované rodině s trojčaty.
20. Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace v požární ochraně na výdaje
jednotky SDH Pomezí mezi Pardubickým krajem a Obcí Pomezí
v celkové výši 38 151 Kč.
21. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10 dle přílohy
zápisu.
22. Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou schůzi zastupitelstva na
14. 12. 2015.
23. Zastupitelstvo obce schvaluje od
1. 1. 2016 do funkce odborného lesního hospodáře pana Ing. Radka
Krejčího.
24. Zastupitelstvo obce schvaluje přesun v rozpočtu 1. MŠ Pomezí na
nákup nového ohřívače vody.
Ověřovatelé zápisu: Jiří Dočekal,
Leoš Šedý
Usnesení z 11. schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 14. 12. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi – Mgr. Jiřího
Svobodu a Mgr. Marii Duchečkovou. Ověřovatelé zápisu – Michala
Zerzánka a Martu Zerzánkovou.
Zapisovatele – Milana Nespěšného
2. Zastupitelstvo obce schvaluje program schůze dle pozvánky s doplněním bodu o projednání záměru
„Reprodukční chov drůbeže Pomezí“.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

4. Zastupitelstvo obce schvaluje „Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce na rok 2016“.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2016.
6. Zastupitelstvo obce projednalo záměr „Reprodukční chov drůbeže
Pomezí“ a jednomyslně odmítlo
záměr výstavby.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11 dle přílohy.
Ověřovatelé zápisu: Michal Zerzánek, Marta Zerzánková
Usnesení z 12. schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 2. 3. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi – Martu Zerzánkovou, Mgr. Jiřího Svobodu.
Ověřovatelé zápisu – Petra Němce,
Radka Kince. Zapisovatele – Milana Nespěšného
2. Zastupitelstvo obce schvaluje program schůze.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
rozpočet obce za rok 2015 a inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015.
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu finančního a kontrolního
výboru.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p. č. 5201 za cenu 35 000 Kč.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej p. č. 217/2 a 703/1 část za cenu
20 Kč/m2.
7. Zastupitelstvo obce neschvaluje
prodej p. č. 5895, stavební parcely
budou nabídnuty k prodeji po vybavení inženýrskými sítěmi.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí s dočasným uložením materiálu na
p. č. 22 po dobu demolice kolny. Pozemek bude po ukončení demolice
uveden do původního stavu.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje směnu p. č. 426/4 za část p. č. 426/2.
10. Zastupitelstvo obce Pomezí, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění (stavební zákon), schvaluje v souladu s ustanovením § 44 písm. d) a e) stavebního
zákona pořízení Změny č. 1 Územního plánu Pomezí na návrhy Ministerstva obrany České republiky
a společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11. Zastupitelstvo obce Pomezí podmiňuje v souladu s ustanovením

§ 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění (stavební zákon), pořízení Změny č. 1 Územního plánu Pomezí úplnou úhradou nákladů na zpracování změny
územního plánu projektantem, na
vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území a na mapové podklady navrhovateli, tj. Ministerstvem
obrany České republiky a společností ČEZ Distribuce, a. s., a to
podílem ve výši 50 % z celkových
nákladů pro každého navrhovatele.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu ÚP na novou trasu elektrického
vedení 110 KV Svitavy – Polička.
13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu školských zařízení I. MŠ
Pomezí, II. MŠ Pomezí a ZŠ Pomezí.
14. Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu ceny od společnosti CITELUM
za provoz a údržbu veřejného
osvětlení na rok 2016. Cena na rok
2016 činí 309 894,92 Kč.
15. Zastupitelstvo
obce
schvaluje cenu stočného na rok 2016
na 58,60 Kč/m3.
16. Zastupitelstvo obce schvaluje návrhy rozpočtů Svazku obcí AZASS, Mikroregionu Poličsko a Kraje
Smetany a Martinů.
17. Zastupitelstvo obce schvaluje dotace z „Programu pro poskytování
dotací z rozpočtu obce Pomezí“:
Tělovýchovná jednota Sokol Pomezí 110 000 Kč
Sbor dobrovolných hasičů Pomezí
50 000 Kč
18. Zastupitelstvo obce schvaluje provedení nátěru střechy budovy OÚ
a KD za nabídkovou cenu:
OÚ 96 238 Kč
KD 94 932 Kč
Nátěr provede firma Promatour, s. r. o. Údolní 233, Brno a zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo.
19. Zastupitelstvo obce schvaluje členy
a náhradníky komise pro výběr nejvhodnější nabídky na akci „Oprava
střechy a fasády budovy ZŠ – horní“: Členové – Bronislav Králíček,
Zdeněk Stoklásek, Ing. Libor Škorpík, Tomáš Nikl, Mgr. Jiří Svoboda.
Náhradníci – Nataša Dostálová,
Michal Zerzánek, Mgr. Tomáš Lopour, Petr Němec, Leoš Šedý.
20. Zastupitelstvo obce schvaluje instalaci 3 ks bezpečnostních radarů
na silnici dle nabídky – 2 ks na-

pájených slunečním panelem za
cenu 141 328 Kč,1 ks napojení na
veřejné osvětlení za cenu 44 400 Kč.
Instalaci provede firma BÁRTEK
ROZHLASY s. r. o. a zastupitelstvo
obce pověřuje starostku k podpisu
smlouvy o dílo.
21. Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou dokumentaci na akci „Zastřešení mateřské školy č. p. 283
v Pomezí“ a členy a náhradníky
komise pro výběr nejvhodnější nabídky na akci: Členové – Mgr. Jana
Venclová, Ing. Libor Škorpík,
Mgr. Tomáš Lopour. Náhradníci –
Petr Němec, Jiří Dočekal, Tomáš
Nikl
Termín výběru nejvhodnější nabídky 31. 3. 2016.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo
s firmou, která předloží nejvhodnější nabídku.
22. Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu dráhy na „pump track“ za cenu
119 306 Kč od firmy Tomáš Kudrnáč (realizace červen-červenec)
a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy o dílo.
23. Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci sloupu sv. Trojice firmou Tomáš Kopčil Bílovice 449,
IČO: 704 20 378 za cenu 144 973 Kč.
Při rekonstrukci sloupu dojde
k jeho přemístění směrem k silnici.
Sloup bude sejmut a po restaurování navrácen na nové místo. Termín
2016-2017.
24. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na nové hasičské
auto za cenu 7 200 000 Kč a příkazní smlouvu mezi Obcí Pomezí a firmou AREA 2000, s. r. o. na
217 000 Kč.
25. Zastupitelstvo obce schvaluje členy
výběrové komise na nové hasičské
auto: Členové – AREA, Petr Janda, HZS, Jiří Dočekal, Petr Němec,
Věra Chemišincová, Mgr. Jiří Svoboda. Náhradníci – AREA, HZS,
Jiří Dočekal ml., Milan Nespěšný,
Michal Zerzánek, Mgr. Libor Škorpík, Radek Kinc
26. Zastupitelstvo obce schvaluje firmu
Regio Hradec Králové jako zhotovitele změny č. 1 územního plánu
obce Pomezí.
27. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar, bezúročnou půjčku
a materiální výpomoc rodině postižené požárem rodinného domu
č. p. 167.

28. Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu plochy u II. MŠ Pomezí a ZŠ horní za nabídkovou cenu 529 361 Kč
a opravu cesty ke kompostárně za
nabídkovou cenu 216 338,90 Kč firmou Skanska, a. s. Termín realizace
do 15. 7. 2016.
29. Zastupitelstvo schvaluje firmu
MDS PROJEKT, s. r. o. k vypracování projektu na chodník mezi ZŠ
a Školní jídelnou za cenu 71 000 Kč
a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy na projektovou dokumentaci.
31. Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci místní knihovny Pomezí dle návrhu firmy BONIE! ARCHITEKTI, s. r. o. Zastupitelstvo
schvaluje firmy vyzvané k předložení nabídek pouze na truhlářské
práce.
Členové komise pro hodnocení
nabídek: Členové komise – Homolová, Mgr. Jana Venclová, Marie
Duchečková. Náhradníci – Zdeněk
Stoklásek, Marta Zerzánková, Michal Zerzánek
32. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření. Dle přílohy zápisu.
33. Zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku pod cestou ke kompostátně
p. č. 1108/4 o výměře 43 m2 a 1108/2
o výměře 57 m2 za cenu 55 Kč/m2.
34. Zastupitelstvo bylo seznámeno
s dopisem právního zástupce obce
Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové adresovaným Krajskému úřadu Pardubického kraje ohledně projektu
„Reprodukční chov drůbeže Pomezí“.
35. Zastupitelstvo schvaluje pronájem
p. č. 426/1 na dobu určitou (jeden
rok).
Ověřovatelé zápisu: Petr Němec,
Radek Kinc

Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat
všem občanům Pomezí za pomoc při
sběru starého papíru pro základní školu v měsíci květnu 2015. Získali jsme
přes 5000 Kč.
V druhé polovině měsíce března 2016
uskutečníme sběr starého papíru znovu, přesný termín bude dán. Papír již
budeme třídit. Už teď děkujeme za pomoc.
Mgr. Marie Duchečková
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Hasiči Pomezí v roce 2015
Sbor dobrovolných
hasičů
Stejně jako v minulých
letech začínáme naši
činnost tradičním lednovým plesem. Další zimní měsíce jsme
se věnovali různým povinným školením a tentokrát i volbám do okrskových a okresních výborů. Z našeho
sboru byl na okrsku Polička starostou
opět zvolen František Chadima, referentem prevence je Miloš Baláš a referentem mládeže Václav Štaud. Za
okrsek Polička byl do odborné rady
prevence Okresního sdružení hasičů
Svitavy zvolen Miloš Baláš a do výkonného výboru Okresního sdružení
hasičů Svitavy Václav Štaud.
Naší první jarní akcí je malování
dětí z Mateřských škol na téma hasiči
v hasičské zbrojnici. A výsledky? Dvě
první a tři třetí místa v rámci okresního kola a první místo v rámci krajského kola.
Potom již následovalo 2. 5. pořádání soutěže Okresní ligy Svitavska
mladých hasičů, pořadatelské zabezpečení oslav 750 let obce Pomezí
20. 6. , v poledne 1. 7. projela naší obcí
propagační jízda historických hasičských vozidel a následovaly tradiční
akce jako srpnový nohejbal, říjnová
zabíjačka a prosincové peklo v hasičárně.
Sportovní činnost SDH
I v loňském roce jsme měli nejpočetnější sportovní kolektiv na
okrese. Reprezentovali nás po dvou
družstvech mladších i starších žáků,
družstvo dorostenců, dorostenek,
žen a dvě družstva mužů. A lidové
rčení, že kvantita snižuje kvalitu, pro
nás neplatí, čehož je důkazem nově
nabytých 32 pohárů. Což značí mnoho umístění na medailových pozicích
v rámci jednotlivých závodů, kdy
rozhodně nemůžeme pominout v kategorii mladých hasičů celková druhá místa v Okresní lize i hře Plamen
starších žáků, šesté místo na krajském kole hry Plamen a vítězství ve
štafetě dvojic či nečekané sedmé místo starších „B“ v celkovém hodnocení
Okresní ligy. Dorostenci i dorostenky nejenže prohání dospělé v rámci
Okresní ligy, ale oba týmy se dostaly
na stupně vítězů v rámci Okresního
kola dorostu a dívky dokonce vybojovaly i šesté místo v krajském kole.
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Zde závodil i vítěz soutěže jednotlivců z Okresního kola, Jirka Šibrava.
Oba mužské sportovní týmy předvedly skvostnou jízdu Okresní ligou
a obsadily famózní 3. a 4. místo. Oba
týmy několikanásobných mistrů ČR
ze Širokého Dolu skončily až za našimi!!! Ani ženy nezklamaly a po nevydařeném začátku vystoupaly až na
krásnou 5. příčku. Naši muži byli za
své výsledky vyzváni k reprezento-

žáků, 1. místo dorostu a 1. místa
dorostenek Dominiky Vápeníkové
a Nely Klásy ve svých kategoriích.
Výjezdová jednotka JPO – III.
V roce 2015 jednotka měla celkem
26 zásahů, z toho 12 zásahů technických (kácení nebezpečných stromů,
omývaní obecních komunikací),
60 hodin prací pro firmu Milacron
Polička a 13 výjezdů k požárům, ze-

Starší žáci A Sádek 5. 9. 2015

Požár Rohozná 15. 8. 2015

vání okresu Svitavy na Superpoháru
hejtmana a zde obsadili 3. místo mezi
sbory Pardubického kraje. Z podzimního závodu požárnické všestrannosti z Pohodlí jsme přivezli 4. a 9. místo mladších žáků, 3. místo starších

jména v letních měsících. Neopomenutelnou je i obnova zásahového materiálu, kondiční jízdy se služebními
vozidly či kondiční cvičení nositelů
dýchací techniky. A v neposlední
řadě i povinné požární hlídky na sále
kulturního domu při konání kulturních akcí.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem našim členům za aktivní přístup k plnění povinností dobrovolného hasiče, našim sportovním kolektivům za skvělé výsledky, obecnímu
úřadu za podporu naší činnosti, všem
sponzorům za nenahraditelnou pomoc při koupi nového soutěžního
stroje a firmě Nábytek Sádovský navíc za generální sponzoring našich
dětí. Všem občanům naší obce přejeme, abychom se potkávali pouze
při sportovních či kulturních akcích
a srdečně všechny zveme na oslavu
130 let od založení našeho sboru, který se uskuteční v areálu u horní základní školy.
Václav Štaud

Lyžařský výcvik šesťáků Pomezí
Letošní zima se tvářila tak, že žádný
výcvik nebude. Nakonec se slitovala
a nadělila alespoň mrazíky a mohlo se
zasněžovat. Dík snaze členů lyžařského oddílu se poličská sjezdovka proměnila v ledové království uprostřed
jara. Mimo deštivého pondělí bylo
příjemně, sjezdovka pěkně upravená.
V týdnu od 1. do 5. února nastoupilo
na svah 25 letošních šesťáků. Byli tak
šikovní, že se na konci mohli s hrdos-

tí zařadit mezi lyžaře i ti, kteří první
den nevěřili, že jejich „prkénka“ někdy
budou poslouchat. Odměnou všem byl
krásný pocit z týdne plného dobré pohody a pohybu.
Pocit, že lyže jsou fajn, a sladká tečka
na závěr – čokoláda jako odměna za vítězství nad sebou.
Mgr. Iva Rošková,
Mgr. Olga Kotvová
Mgr. Jiří Svoboda

Přehled akcí
Proběhl
23. 1.

Hasičský ples

SDH Pomezí

20. 2.

Myslivecký ples

MS Balda

27. 2.

Turnaj stolního tenisu Sokol Pomezí

5. 3.

Dětský karneval

26. 3.
duben
20. 4.

Zahájení mistr.
soutěží v kopané
Žitavský okr. pohár
hejtmana – finále
Projekt Všeho
s mírou

V letošním roce oslaví naše organizace
62 let od svého založení. V dnešní době
má organizace celkem 17 členů, z toho
dva mladé chovatele, a to Renatu Malinskou a Jiřího Makovského. Z celkového
počtu 17 členů je 10 zdejších a 7 z okolí.
Naše organizace se může pochlubit již
tradiční výstavou. Koná se v našem areálu, což je také jedna z věcí, s kterou se
můžeme pochlubit jako jedni z mála na
okrese, za což děkuji bývalému předsedovi. Náš areál prochází v posledních
letech rekonstrukcí a modernizací podle
našich představ. Jak už jsem se zmínil,
každý rok pořádáme výstavu a v loňském roce proběhla již třicátá. Při prohlídce výstavy mohli návštěvníci zhlédnout chovná zvířata od vystavovatelů
z našeho i sousedních okresů. V expozici
bylo k vidění 105 kusů králíků různých
plemen. Chovatelé holubů obeslali naši
výstavu 149 kusy. Rovněž i expozice drůbeže byla dobře zastoupena v padesáti
voliérách. V posledních letech máme ke

zhlédnutí i mnoho druhů exotického
ptactva. Na každou odbornost udělujeme 10 čestných cen za nejlepší zvířata.
Naši členové se každý rok účastní na
mnoha výstavách v našem i sousedních
okresech. Také se každoročně účastníme krajské výstavy. Tam měl v loňském
roce náš mladý chovatel Jiří Makovský
druhou nejlepší kolekci drůbeže. Máme
zastoupení i na jedné z největších výstav
v republice. V posledních dvou letech
přítel Dvořák získal za svého hototského králíka šampiona výstavy. Také na
jiných výstavách jsme nezaháleli a vozili
jsme si domů v průměru 6 čestných cen
z každé výstavy.
Závěrem bych Vás chtěl pozvat do našeho areálu na výstavu, která se bude konat 21.–22. 5. 2016. Na úplný závěr bych
chtěl poděkovat i našim sponzorům, bez
kterých bychom nemohli výstavu, která
je rok od roku finančně náročnější, uspořádat. Chovatelství zdar
př. Milan Makovský

Sokol Pomezí
Sokol Pomezí
ZŠ Pomezí

23. 4.

Pouťová zábava

24. 4.

Pouť

7. 5.

Dětská hasičská
pohárová soutěž

SDH Pomezí

14. 5.

Beseda s důchodci

SPOZ

Výstava drobného
zvířectva
Turnaj ř. THT v malé
červen
kopané „PruškaCup“
Konec mistrovské
červenec
sezony 2015 – 2016
Turnaj v tenise –
červenec
dolní kurty
Oslavy 130 let
16. 7.
založení SDH Pomezí
Zahájení
srpen mistrovských
soutěží v kopané
Nohejbalový turnaj
27. 8.
s občerstvením

21.–22. 5.

Svaz chovatelů drobného zvířectva

K. komise, Klub
žen

září

Baldecký pohár

SRPŠ Pomezí

Chovatelé
Sokol Pomezí
SDH Pomezí
Sokol Pomezí
SDH Pomezí
Sokol Pomezí
SDH Pomezí
MS Balda
a Jedlová

Prodej výrobků
SDH Pomezí
z vesnické zabíjačky
Ukončení podzimní
Sokol Pomezí
listopad
sezony 2016/2017
Zábava – Kyvadlo
Sokol Pomezí
listopad
KD Pomezí
Vítání svatého
ZŠ Pomezí
11. 11.
Martina
K. komise, Klub
26. 11. Vánoční inspirace
žen
29. 10.

5. 12.

Peklo v hasičárně

SDH Pomezí

18. 12.

Zpívání u vánočního
stromu

OÚ Pomezí
7

Vypalování
Tvrz v Pomezí
porostů
U rybníka stála až
do roku 2009 bývaa zakládání ohňů
lá barokní sýpka,
přestavěná z renev přírodě
sanční tvrze (odtud
Oteplení a suché počasí v jarním období zvyšuje nebezpečí vzniku požárů
při zakládání ohňů v přírodě a s probíhajícím jarním úklidem se množí
počty požárů způsobených nedbalostí
osob při vypalování trávy.
V jarním období vzniká zvýšené nebezpečí požáru. Teplé počasí láká řadu
obyvatel a chatařů k jarnímu úklidu.
Při spalování listí, větví ze stromů
nebo suché trávy může dojít i k požáru. Ten se může vlivem silného větru
rychle rozšířit a napáchat značné škody, v horším případě i ohrozit životy
a zdraví lidí. I když pálení listí není
zákonem výslovně zakázáno, měla by
se dodržovat základní pravidla. Pálení
většího množství trávy a listí předem
ohlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a tím předejít zbytečnému
výjezdu hasičů. Telefonní kontakt
k hasičům je 950570112, pálení je možné zadat také prostřednictvím www.
hzspa.cz vyplněním formuláře.
Plošné vypalování porostu je zakázáno celoročně. Na základě zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
může Hasičský záchranný sbor uložit
pokutu za přestupek na úseku požární
ochrany tomu, kdo vypaluje porosty,
a to do výše 25 tisíc korun pro fyzické osoby, právnickým a podnikajícím
osobám pokutu až do výše 500 tisíc
korun. Při spalování hořlavých látek
jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na
rozsah této činnosti, stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru. Zvýšené
nebezpečí požárů vzniká v přírodním
prostředí zvláště v období bez déle trvajících dešťových srážek, s mimořádně teplým a suchým počasím. V období těchto klimatických podmínek by se
měla dodržovat pravidla, která zabrání
vzniku požárů. Jedná se o zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích
a do vzdálenosti 50 metrů od okraje
lesního pozemku. Spolehlivým iniciátorem požáru je i odhozený nedopalek
cigarety, proto je přísný zákaz odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné
přírodě.
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také pojmenování
Schlössel) postavené pravděpodobně
okolo roku 1587 Zdislavem Abdonem
Bezdružickým z Kolovrat, bratrem Jana
Bezdružického z Kolovrat, držitele bysterského panství.
Jednalo se pravděpodobně o „novostavbu“, neboť při dělení svojanovského
panství v roce 1557 není o nějaké tvrzi v Pomezí, tehdejším Limberku, ani
zmínky, ba dokonce se píše, že „v dílu
Limberském … takové spanilosti strany
městečka a bytu jako v podílu Korouhevském [tedy bysterský zámek], se nenachází“. V roce 1686 koupil bysterské
panství, jehož součástí byl i Limberk,
Jan Pavel Leopold z Walderode, který
uskutečnil řadu stavebních akcí, mezi
nimiž byla i přestavba limberské tvrze
na sýpku.
Po demolici tvrze a jejího historického areálu v roce 2009 zbylo z původně
renesančního sídla pouze torzo. Východní a jižní křídlo (pravděpodobně
jádro původní tvrze) bylo ubouráno
až na úroveň oken a dveří původního
vnějšího obvodového zdiva a podobně
dopadlo i západní křídlo, z něhož zůstal
zachován pouze krátký úsek na jeho severním konci.

Znak hrabat z Walderode
a hrabat z Kolovrat
Nad branou do průjezdu tvrze byl
zazděn alianční znak rodů Walderode
a Kolovrat s letopočtem 1692.
Na poslední chvíli před demolicí byl
díky aktivitě pomezských občanů výše
zmíněný znak sundán, schován a následně restaurován. Nyní ho můžete spatřit
ve vstupní hale budovy obecního úřadu.
Alianční znak rodů Walderode a Kolovrat s letopočtem 1692 v podobě jakou
používal Jan Pavel Leopold hrabě Walderode po sňatku s Alžbětou Sylvií hraběnkou Krakovskou z Kolovrat v roce
1662 (identický je umístěn nad vchodem
do fary v Bystrém).
Na erbu vpravo (heraldicky, tedy
z pohledu nositele) je erb Walderodů
von Eckhausen – čtvrcený štít s černým
středním štítkem, v němž je břevno provázené nahoře patriarším křížem, dole
trnem, vše stříbrné, v 1. a 4. poli poločerný korunovaný orel, ve 2. a 3. modro
stříbrně 5x děleném poli korunovaný
červený lev. Vlevo je erb Krakovských
z Kolovrat – v modrém poli stříbrno červeně polcená orlice se zlatým perizoniem
a korunou na hrdle. Aliance pochází z let
1662–1683, což je dáno životními daty
manželky (†3. listopadu 1683). Jedná se
o anachronismus – jako vdovec by Jan
Pavel Leopold Walderode již manželčin
erb neměl používat.
Článek vznikl ve spolupráci se Stanislavem Konečným.

Zápis do první třídy
Měsíc leden byl v základní škole ve
znamení příprav a vlastního průběhu
zápisu dětí do budoucí první třídy.
Ve středu 20. ledna odpoledne vše
bylo připraveno a zápis budoucích prvňáčků mohl nastat. Do kostýmů převlečení páťáci provedli každého nového skoro žáčka stanovišti v první třídě.
Děti se zastavily u Sněhurky a sedmi trpaslíků, dokreslovaly obrázek,
pomáhaly stavět domeček pro trpaslíky; na interaktivní tabuli doplňovaly
chybějící části domečku, poznávaly
geometrické tvary a jejich barvy. Velmi dobře řadily zvířátka a ptáčky ke
krmelci a krmítku. Svou šikovnost dokázaly při chytání rybek pro Sněhurku.
A na závěr nechyběla od dětí připravená básnička či písnička.

Děti odcházely s malým dárečkem,
pamětním listem a radostným pocitem, že už jsou téměř školáky.
Celkem bylo zapsáno 14 budoucích
prvňáčků, z toho i ze Stašova a z Rohozné. Paní učitelka a ostatní ve škole
se už na ně těší.
zapsala Mgr. Marie Duchečková

Rozhovor s Julií Kostíkovou
Paní Kostíková je momentálně nejstarší občankou obce Pomezí. V únoru 2016 oslavila 94 let. Navštívili jsme
ji a vyslechli jsme její zajímavý životní
příběh.
„Narodila jsem se na Ukrajině v Podolské oblasti s rodným příjmením
Tomčakovská. V roce 1935 jsem ukončila šestiletou školu, potom nás přesunuli na Donbas, kde naše rodina strávila deset let, pak jsme se vrátili zpět do
rodné vesnice. Na Donbase jsem pracovala v kolchozu. Život na Ukrajině
byl těžký, jedli jsme chleba, kaše, slunečnicová a dýňová semínka pražená
na kamnech. Měli jsme také prasnici,
ale tu nám Němci zabili a snědli. Přišli
jsme tak o zdroj peněz. Poté, co Rudá
armáda vyhnala Němce, jsem dostala
povolávací dopis do armády. Na vojenskou správu jsme šli 25 km pěšky.
V armádě jsem jeden měsíc prala prádlo na valše. Byla to velmi těžká práce.
Prodělala jsem kurz Červeného kříže
a střelecký výcvik. Potom jsem dostala
uniformu, zdravotnickou brašnu, pušku, později pistoli a byla jsem přidělena
k pěšímu pluku. Koně tahali děla a my
jsme za nimi pochodovali pěšky. Mojí
prací bylo ošetřování vojáků v zákopech. Přikládali jsme dlahy na polámané ruce a nohy. Častá byla střelná a tržná zranění, které jsme vydezinfikovali,
obvázali a odesílali na další ošetření.
Další mojí povinností bylo ochutnávat
stravu před výdejem vojákům. Musela jsem do kuchyně dojíždět na koni.
Němečtí odstřelovači stříleli z vyvýšených míst a zabíjeli vojáky i při jídle.
S armádou jsem prošla boji u Kyjeva,
Lvova, Přemyšle a Tarnopolu. V armádě jsem strávila dva roky, potom jsem
s přítelem otěhotněla a vrátila jsem se
z Polska domů. Válka byla těžká, můj
přítel v Německu zahynul. V Rudé
armádě jsem obdržela dvě vyznamenání – za odvahu a za vítězství. Další
pamětní medaile mi byly udělovány
u příležitosti oslav konce druhé světové
války. Momentálně mám přidělenou
hodnost poručíka.
Po skončení druhé světové války
k nám na Ukrajinu přijela delegace
z České republiky. Hledali lidi s vazbami na Česko pro osídlení pohraničí po
vyhnaných Němcích. Rozloučila jsem
se s maminkou a vydala se s manželem
Kostíkem, dvouměsíční a dvouletou
dcerkou na cestu do České republiky.
Byl chladný březen a do prkenného va-

gónu nám dali kamínka a pytel dřeva,
cestovali jsme tak 14 dnů. Na českých
hranicích nás přivítali dobrým bílým
chlebem. Dorazili jsme přes Plzeň do
Kateřiny poblíž Rozvadova u německých hranic. Původní němečtí obyvatelé byli právě odsunováni do Německa. Seznámili jsme se s nimi a později
jsme si dopisovali a navštěvovali jsme
se. Jejich osud byl podobný našemu,
také jsme se museli na Ukrajině stěhovat. V Kateřině jsme hospodařili na
poli a docela se nám dařilo. Manžel
to na poli uměl. Já jsem s ním chodila
pracovat i do lesa. Pracovala jsem v domově důchodců na Dianě. Měla jsem
šest dcer. Dvě dcery se postupně přestěhovaly na Poličsko a my s manželem jsme se za nimi přistěhovali v roce
1975 do Pomezí. Byli jsme v tu dobu již
důchodci. Při důchodu jsem pracovala
v nemocniční kuchyni a vydávala jsem
jídlo dětem v místní základní škole.
Rodnou Ukrajinu jsme s manželem
několikrát navštívili. Při jedné návštěvě mi tam manžel náhle zemřel. Lituji,
že jsem se nedostala na pohřeb své maminky nebo sestry. Nyní žiji v Pomezí
obklopená dcerami, vnoučaty a pravnoučaty. Mám ráda zahradu a kytičky, bohužel mi již neslouží kolena
a jsem upoutaná na vozík. Společnost
mi často dělá paní učitelka Rejentová.
Sledujeme spolu seriály a slavíme Vánoce nebo Silvestra.“
Děkujeme za poutavé vyprávění
Jiří Svoboda, Marie Duchečková
a Vlasta Rejentová

Hasicí přístroje
do auta
Další takovou potřebnou věcí jsou
hasicí přístroje do auta. Dobré jsou
práškové, ale mají jednu nevýhodu.
Oheň uhasí, ale zapráší všechno okolo.
Vzhledem k tomu, že se většinou nevejde do kabiny, ale máme ho v kufru je
dobrý dvoukilový přístroj. Nejlepší variantou je ruční hasicí přístroj naplněný stlačeným plynem, kdy při hašení
plyn okamžitě odchází. Jedinou jeho
nevýhodou je cena. Stojí několik tisíc.
Pořízením a použitím RHP zabráníme větší škodě na svém autě a možná
i na majetku někoho jiného.
preventista SDH Pomezí Miloš Baláš

HC Pomezí
v MHL Polička
Dovolte mi krátké zhodnocení sezóny Hokejového klubu Pomezí. V letošním ročníku se nám příliš nevedlo,
ať už nedostatkem hráčů, nebo sportovní výkonností. Některé týmy dost
výrazně posílily, my hrajeme už delší
dobu se stejným manšaftem. Nicméně

jsme v základní části, které se zúčastnilo osm týmů, obsadili 6. místo. Do
play-off, které se hraje na dva vítězné
zápasy, jsme vyfasovali tým Jedlové.
Tyto zápasy byly naprosto vyrovnané
a o vítězství rozhodovaly maličkosti. První zápas jsme prohráli 7:2. Ten
druhý jsme vyhráli 2 : 1 a o postupujícím do dalších bojů musel rozhodnout
třetí zápas. V něm jsme sice na začátku
tahali za kratší provaz, ale postupem
času jsme hru vyrovnali a ve třetí části
jsme byli lepším týmem. Bohužel jsme
toho nedokázali využít ke vstřelení
branky v normální hrací době. O postupujícím tedy musely rozhodnout samostatné nájezdy. Soupeř byl o jednu
branku lepší a dál postupoval tedy tým
Jedlové. Po vyřazení pro nás skončila
celá sezona nejhorším výsledkem za
celé působení v MHL. Obsadili jsme
tedy konečné 6. místo.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem sponzorům a hráčům za kvalitní reprezentaci naší obce. Těsně
před psaním tohoto hodnocení jsem
se dozvěděl, že jsme nakonec obsadili
až poslední místo. Vedení MHL nás
k tomu odsoudilo, protože jsme nehráli ve skupině o 5. – 8. místo. Před
Play-off jsme byli dotázáni, zda tuto
skupinu budeme hrát, ale že žádný
tým tuto skupinu hrát nechce. Stejně
dopadl i tým Svitav. Před nás se posunuly i týmy z Nyklovic a Trpína, které
si zahrály jedno utkání. Nechápu tedy
jednání vedení MHL.
Děkuji. Za HC Pomezí
Sediský Petr
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Turnaj neregistrovaných sportovců ve stolním
tenise – 8. ročník – Pomezí
V měsíci únoru se konal v naši obci
turnaj ve stolním tenise neregistrovaných sportovců svitavského okresu
bez rozdílu věku. Presentováno bylo 28
hráčů, nejmladší měl 13 let a nejstarším hráčem byl p. Ladislav Navrátil,
který již překročil sedmdesátku. Jistě
obdivuhodný výkon. Z regionu se zúčastnili hráči Poličky, Jedlové, Sádku
u Poličky, Telecího, Horního i Dolního Újezda, Sebranic, Karle, Trstěnice
i Pomezí. Za zmínku jistě stojí, že přijeli i stabilní účastnící tohoto turnaje
z Příbrami a Boskovic. Turnaj začínal
po rozlosování v devět hodin a po bojích ve skupinách se konalo semifinále a vyvrcholením turnaje bylo finále,
kterého se zúčastnilo šest nejlepších
z celého dne.
Po velmi vyrovnaných bojích se stal
vítězem p. Kleinbauer Martin z Jedlové, druhé místo si vybojoval p. Háp
Radek také z Jedlové a třetí místo obsadil několikanásobný vítěz tohoto turnaje p. Miloslav Hnát z Pomezí. I tento
výsledek svědčí o tom, že špice turnaje
byla velmi vyrovnaná. Bramborová
medaile patřila mladému hráči z Boskovic, Vítkovi Holému, který se s námi
rozloučil slovy, cituji : skvěle zorganizovaný turnaj, ten musím alespoň jednou vyhrát.
Děkujeme za uznání Vítku. Během
turnaje bylo pro hráče připraveno občerstvení v podobě skvělého gulášku,
bábovky, koláčků i vynikající škvarkové pomazánky, to všechno z dílny fanynek tohoto sportu pí. Hany Nespěšné
a p. Navrátilové. Moc děkujeme, dobrá
práce. Nešlo zde o zdravou výživu, ale
o okamžité doplnění ztracených kalorií
během celodenních litých bojů. Třešničkou na dortu bylo udílení cen všem
28 hráčům podle umístění. Odměněn
byl za odvahu i nejmladší a za statečnost i nejstarší hráč turnaje.
Co zbývá dodat? Přijďte příští rok
mezi nás, nemůžete prohrát. Vyhrála dobrá nálada, radost ze hry a velice
přátelské vztahy mezi všemi zúčastněnými i pořadateli.
Těší se na vás
Zdeněk Stoklásek.

Vítězové turnaje stolního tenisu Háp, Kleinbauer a Hnát

Sokol Pomezí
Dovolte mi přiblížit strukturu a organizaci naší Tělovýchovné jednoty. TJ Sokol
Pomezí je organizován ve
dvou státních složkách. První je FAČR – Fotbalová asociace České
republiky, která sdružuje všechny profesionální fotbalové oddíly v republice.
Druhá je ČUS – Česká unie sportu,
která sdružuje více sportovních odvětví. Naši členové si v těchto organizacích
platí členské příspěvky, které jsou využívány na činnost oddílu, sportovní vybavení i údržbu našich zařízení. O tomto rozhoduje výkonný výbor, který je
devítičlenný a řídí ho předseda p. Slezák
Bohumil, jednatelem je p. Klíma Jiří.
Organizační záležitosti vyřizuje sekretář p. Stoklásek Zdeněk. Tento výbor
řídí členskou základnu, která má široké
spektrum věkových kategorií v rozmezí 9 – 70 let. Ano, čtete dobře, i v tomto
věku se dá sportovat, i když pouze amatérsky, ale rozhodně pro zdraví a dobrý
pocit z pohybu. TJ organizuje v průběhu jara až do podzimu profesionální
soutěže v kopané řízené Pardubickým
krajem i okresem Svitavy. Kdo si myslí,
že přes zimu odpočíváme, ten se plete.

Fotbalisté trénují již od poloviny ledna
v tělocvičně, a pokud počasí dovolí, nabírají fyzickou kondici běháním v přírodě. V zimních měsících pořádáme
i tréninky stolního tenisu v budovách
šaten, které vyvrcholí pravidelným turnajem koncem měsíce února. Letos se
konal již osmý ročník. Zde je potěšující zájem stéle většího počtu zájemců
o tento krásný sport. Ve fitness centru,
které je zřízeno také v budovách šaten,
probíhá celoročně zdravotní cvičení žen
na míčích, které řídí profesionální cvičitelka Libuška Stachová. Přes počáteční obavy ze zvládnutí těchto cvičení se
i zde členská základna utěšeně rozrůstá
a tyto ženy si mezi sebou vybudovaly
velmi přátelský kolektiv. Díky tomuto
spektru sportovních odvětví sdružuje
naše členská základna 135 členů. Myslím, že na obec, která má cca 1 200 obyvatel je to velice slušné číslo. Co říkáte?
Že přijdete také mezi nás? Přijďte, velice
rádi Vás mezi sebou přivítáme a rozhodně budete mít dobrý pocit z toho, že
jsme všichni společně udělali kus práce pro své zdraví. Přeji Vám hezké dny
plné dobré nálady i veselou mysl.
sekretář oddílu Zdeněk Stoklásek

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 – jkd10

