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Informace z Obecního úřadu Pomezí
Vážení spoluobčané,
Nastává čas prázdnin, dovolených, čas
grilování, procházek letní přírodou. Někdo se rád ponoří do vody a své tělo vystaví slunečním paprskům. Každý z nás
ho tráví zkrátka po svém.
Přeji Vám, abyste letní čas prožili co
nejlépe a načerpali sílu a energii na další
měsíce.

Dětské hřiště

Výstavba v obci
V měsíci květnu byl proveden nátěr střechy na budově obecního úřadu
a kulturního domu.
Renovace fasády a nového nátěru střechy se dočkala budova kostnice na hřbitově sv. Jiří.
Zpět se po restaurování vrátil na své
původní místo před vchod do kostela
misijní kříž.
Sportovní areál u ZŠ horní naznal dalších změn – asfaltové hřiště dostalo nový
povrch. Byly provedeny terénní úpravy
okolo nového dětského hřiště, položena
zámková dlažba a nový asfaltový povrch
v přilehlých plochách areálu.
Ve sportovním areálu u ZŠ dolní bylo
vybudováno nové pumptrackové hřiště,
doplněny lavičky pod stromy u dětského
hřiště.
Rekonstrukcí prošla i místní komunikace ke kompostárně.
O prázdninách budou probíhat dvě
větší stavební akce. Na budově I. mateř-

ské školy bude plochá střecha nahrazena klasickou sedlovou střechou a vnější
plášť budovy ZŠ horní bude opraven,
vyměněny budou klempířské prvky,
natřena střecha a fasáda budovy. Nový
školní rok přivítá škola žáky a učitele již
v novém kabátě.
Také celkové vybavení interiéru obecní
knihovny bude probíhat v prázdnino-

Opravená kostnice

Pumptrackové hřiště

vých měsících na základě zpracovaného
architektonického projektu, který vytvořilo projektové studio boine!architekti.
Tento projekt bude financován částečně
z dotací z Pardubického kraje.
Ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a zejména dětí jsou v obci instalovány tři
měřiče rychlosti upozorňující řidiče motorových vozidel na rychlost. Dokončuje
se projektová dokumentace na vybudování nového chodníku v úseku od ZŠ

dolní po školní jídelnu. V podzimních
měsících bude po vyhlášení výzvy zažádáno o dotace na realizaci stavby.
Další drobné objekty památkového
charakteru prochází rekonstrukcí a restaurováním. Sloup Nesvětější Trojice
byl demontován a odvezen do restaurátorské dílny – zpět by měl vrátit dle
počasí v podzimních nebo jarních měsí-

Opravený misijní kříž

cích. Současně probíhá oprava kapličky
sv. Trojice /oprava fasády a nátěr střechy/.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj
byla zaslána žádost o dotaci na zakoupení velkokapacitní požárnické cisterny.
V případě, že uspějeme s žádostí, je dotace na cisternu 90 %.
V současné době se zpracovává projektová dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení a to v úseku od Vajsových
po fotbalové hřiště a za areálem chovatelů. Vlastní realizace by měla proběhnout
v podzimních měsících nebo v I.pololetí
roku 2017.
Dne 4. června 2016 nečekaně zemřel
člen Zastupitelstva obce Pomezí, pan
Michal Zerzánek.
Pan Michal Zerzánek byl člověk, který
vynikal svojí dobrotou, ochotou a láskou
pomáhat. Byl to člověk, kterého si všichni vážili a měli ho rádi. Jeho památka
v nás bude navždy žít.
Věra Chemišincová, starostka obce
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Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Pomezí
Usnesení z 13. schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 25. 5. 2016
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• návrhovou komisi – Michala Zerzánka a Jiřího Dočekala
• ověřovatele zápisu – Marii Duchečkovou a Leoše Šedého
• zapisovatelem – Milana Nespěšného
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje program schůze dle pozvánky.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání příjmů a výdajů rozpočtu obce
k 30. 4. 2016 bez připomínek.

Společenská
kronika
Narozená miminka v roce 2016:
leden: Bronislav Kadlec
duben: Maria Muzikářová
Leontýna Prokůpková
Lukáš Roušar
květen: Adam Voborný
Kristýna Nespěšná
Petr Kaša
Beáta Lidmilová

Pouťová zábava
Poslední víkend v dubnu se uskutečnila již tradiční pouťová zábava. K poslechu i k tanci hrála skupina Rock
Factor. Bylo připravené bohaté občerstvení a štědrá soutěž o ceny.
Návštěvnost nebyla tak hojná jako
v loňském roce, ale i přesto, se pro
žáky ZŠ Pomezí vydělalo necelých
35 000 Kč. Tyto peníze byly částečně
použity jako příspěvky na školní výlety žáků. Zbývající částka bude použita
v příštím školním roce. Děkujeme tedy
všem, kteří na pouťovou zábavu přišli
a také těm, kteří poskytli sponzorské
dary.
Dík také patří všem rodičům, kteří
pomohli s přípravou a průběhem zábavy. Těšíme se zase za rok.
Za sdružení rodičů a přátel školy
kolektiv pořádajících rodičů
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Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně Účetní závěrku, včetně výsledku hospodaření obce Pomezí za
účetní období 2015, sestavenou ke dni
31. 12. 2015, bez výhrad.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje jednomyslně Závěrečný účet obce Pomezí za
účetní období 2015, sestavený ke dni
31. 12. 2015, bez výhrad.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere
na vědomí Zprávu o projednání návrhu zadání Změny č. 1 Územního
plánu Pomezí včetně přílohy ze dne
25. 4. 2016 předloženou pořizovatelem.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
v souladu s ustanovením § 47 odst. 5
zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (stavební zákon), zadání Změny
č. 1 Územního plánu Pomezí.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce vydává Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území
obce Pomezí.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Pomezí
č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán
práce Rady obce a Zastupitelstva obce
na 2. pololetí 2016.
Usnesení č. 11:
ZO bere na vědomí závěrečné účty za
rok 2016 Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“, Kraje Smetany a Martinů a výroční zprávu KSM.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
p. č. 90/1 o za cenu 20 Kč/m2.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
části p. č. 430/1 za cenu 1 Kč/m2.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
pozemků části p. č. 426/2,426/3, 307 za
cenu 1 Kč/m2.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
části p. č. 4086/1 v šířce 3 m jižně od

budovy za cenu 20 Kč/m2 a neschvaluje prodej místní komunikace.
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části p. č. 752/4.
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
p. č. 3976/18 o výměře 35 m2 za cenu
20 Kč/m2.
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej p. č. 5895, stavební parcely budou
nabídnuty k prodeji po vybavení inženýrskými sítěmi. V případě prodeje
budou pozemky nabídnuty k prodeji
dle pořadí došlých žádostí o koupi.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části p. č. 10/1 dle žádostí.
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
plnění výstavby v roce 2016.
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o převod p. č. 632, 735/1,
739,1020/2, 1110/27, 1120/28, 4080,
4098, 4103, 4129/2 od Státního pozemkového úřadu v Pardubicích do majetku obce.
Usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání
poptávky na zpracování architektonické studie na úpravu prostranství před
obecním úřadem, včetně vstupu do
budovy obecního úřadu. Cena za zpracování studie 40 000 Kč.
Usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
malotraktoru značky Kubota GR 1600
II z dotace od Mikroregionu Poličsko
a schvaluje částku 130 000 Kč na dofinancování dotace.
Usnesení č. 24:
Zastupitesltvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy.
Usnesení č. 25:
Zastupitelstvo obce schvaluje majetkové vypořádání pozemku části silnice mezi Obcí Pomezí a Pardubickým
krajem.
Usnesení č. 26:
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení jednání s majiteli nemovitostí nacházejících se v území řešeném architektonickou studií úpravy prostranství
před obecním úřadem.
Starostka obce Věra Chemišincová
Ověřovatelé zápisu: Marie
Duchečková, Leoš Šedý

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů
Bystré
11. – 14. 7. – Filmový týden v Kině
Bystré – filmy „Lída Baarová, Osm
hrozných, Revenant – Zmrtvýchvstání
a Pat a Mat ve filmu“. Promítat se bude
každý den v 19:00 hod., dětské představení od 17:00 hod. v kině.
17. 7. – Letní kino – „Jak básníci čekají na zázrak“. Promítání začíná od
21:30 hod. na zahradě za Hasičskou
zbrojnicí.
16. 7. – Zábavné odpoledne se SDH
Bystré od 14:00 hod. Proběhne námětové cvičení výjezdové jednotky SDH
Bystré. Program bude pokračovat na
hasičské zahradě ukázkami hasič-

ských dovedností a soutěžemi pro děti
i dospělé. K tanci i poslechu bude hrát
DJ Žužu. Občerstvení bude zajištěno.
30.–31. 7. – Mistrovství SAC ČR 2016
– cyklistické závody amatérských cyklistů, které budou rozděleny do 2 dnů.
První den proběhne časovka jednotlivců a druhý den silniční závod.
Podrobné informace a přihlášky na
www.bystre.cz
Litomyšl
1. 7.–26. 8. , 18:00 a 19:30, Toulovcovy prázdninové pátky, Toulovcovo náměstí, Litomyšl. Každý pátek o prázdninách se koná pohádka nejen pro děti

Ohlédnutí za činností SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti Pomezí
má v současné době 11 členů, kteří pro
své spoluobčany připravují různé akce
a slavnostní obřady u příležitosti významných životních událostí.
Do života jsme v roce 2015 přivítali
celkem 12 nových občánků, v letošním
roce už dalších 10. Malé školáčky jsme
provázeli při zápisu do školy v lednu
i při jejich prvním školním dnu v září,
rozloučili jsme se i s nejstaršími školáky
na konci školního roku.
Pro naše seniory jsme v září 2015
uspořádali zájezd na severní Moravu,
společně jsme navštívili zámek Úsov
s lesnickým muzeem, Pradědovu galerii v Jiříkově a také zámek a papírny ve
Velkých Losinách.
Na jaře letošního roku jsme po několikaleté přestávce připravili tradiční
besedu pro seniory, na které je paní starostka Věra Chemišincová seznámila
s aktuálním děním v obci, paní Markéta Hladká pak pohovořila o tom, jak
pečovat o své zdraví v každém věku.
K poslechu, zpěvu i tanci hrála a zpívala
cimbálová muzika Stanislava Rosypala
z Brna.

Za našimi nejstaršími spoluobčany se
každoročně vydáváme do jejich domovů také s gratulací a malou pozorností
u příležitosti jejich osmdesátých a vyšších narozenin. Takto jsme v r. 2015 navštívili celkem 44 našich spoluobčanů.
Nejstarší občankou Pomezí je paní Julie
Kostíková, nar. v únoru 1922, z mužů
pak pan Jan Mička, nar. v červnu 1922.
Rádi se s našimi spoluobčany setkáváme rovněž u příležitosti jejich dalšího významného životního jubilea, jakým bezesporu je zlatá nebo dokonce
diamantová svatba. 50 let společného
života vloni oslavili manželé Ladislav
a Milada Šejnohovi, manželé Pavel
a Miroslava Vápeníkovi a manželé Jan
a Věra Švehlákovi. Všem oslavencům
patří naše blahopřání s přáním mnoha příjemných chvil a hlavně dobrého
zdraví do příštích let.
Abychom získali další finanční prostředky na zajištění všech těchto akcí
a šetřili tak trochu obecní rozpočet,
pořádáme každoročně sběr starého železa. Ani loni tomu nebylo jinak. Letos
jsme však tuto akci vzhledem k velmi
nízkým výkupním cenám museli přesunout a sběr proběhne až na podzim.
Děkujeme všem, kteří tímto způsobem
podpořili nebo v budoucnu podpoří
naši činnost a přispějí tak k jejímu dalšímu zkvalitnění.
Pro zbytek roku přejeme všem spoluobčanům hodně zdraví, sil, hezkých
zážitků a především co nejvíc sluneční
pohody ve dnech všedních i svátečních!

(od 18:00) a koncert nejen pro dospělé
(od 19:30)
8. 7. a 9. 7. – Modelářské letiště Vlkov,
Litomyšl, Aerovleky. Setkání modelářů
s modely výkonných větroňů a maket.
Starty budou prováděny aerovleky pomocí vlečných motorových letadel. Zajímavá podívaná pro příznivce bezmotorového létání
16. 7. Life – Litomyšl festival od 11:00,
Primátorská hráz, Litomyšl. Vystoupí:
No name, Marek Ztracený, Voxel, Vladimír Mišík & Etc, Th!s & Vojta Kotek, Dirty Way, Dědovy blechy. Vstupné: 280 Kč v předprodeji (IC Litomyšl,
IC Svitavy, IC Vysoké Mýto), 360 Kč
na místě, 500 Kč V.I.P.
Lubná
5. 7. od 13.00 hod. – letní areál Lubná
– Lubenská křídlovka, hrají: Poličanka,
Bobrůvanka, Libkovanka, parkování
v areálu, občerstvení, vstupné 130 Kč
23. 7. od 20.00 hod. – letní areál Lubná – pouťová zábava, hraje Rytmik
Jedlová
30. 7. od 20.00 hod. – letní areál Lubná – pouťové dozvuky, zábava, hraje
ROCK FACTOR.

Přehled akcí
Oslavy 130 let
SDH Pomezí
založení SDH Pomezí
Zahájení
srpen mistrovských
Sokol Pomezí
soutěží v kopané
Loučení
pan Hořínek
27. 8.
s prázninami
hor. pohostinství
MS Balda
září Baldecký pohár
a Jedlová
Prodej výrobků
SDH Pomezí
29. 10.
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
16. 7.

5. 12.

Peklo v hasičárně

SDH Pomezí

18. 12.

Zpívání u vánočního
stromu

OÚ Pomezí
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SDH Pomezí v roce 2016
Práce sboru dobrovolných hasičů v Pomezí začala v roce 2016 tradičním
lednovým plesem, který
se stejně jako v předešlých
letech vydařil. Pak následovala povinná
školení a koncem dubna se roztočil tradiční kolotoč okresních lig. Vše načali
muži, ženy a dorostenci na závodě v Širokém Dole 30.4.2016. Muži předvedli
skvělý začátek a tým A obsadil druhé
místo, B tým místo třetí. Ženy skončily

Krajské kolo hry Plamen 2015-2016

ve velmi silné konkurenci osmé a dorostenci na slušném dvanáctém místě.
Poté převzali soutěžní štafetu mladí
hasiči. V sobotu 7.5.2016 na domácím
závodě získali celkem 4 poháry, včetně
toho putovního, určeného pro vítěze
soutěže. O dva týdny později, v sobotu
21.5.2016, přivezli z Jevíčka pohár další,
tentokrát za místo třetí. A hned další
víkend zabojovali na jarním kole hry
Plamen v Moravské Třebové, kde si celkovým druhým místem potřetí za sebou vybojovali účast na krajském kole
hry Plamen. To v letošním roce hostila Skuteč ve dnech 10.-11.6.2016. I zde
předvedli Plameňáci několik výtečných
výkonů, kde za připomenutí stojí především rekordní čas na štafetě CTIF
(9 x 50 m) a náš druhý nejlepší výkon
v historii v požárním útoku na nástřikové terče v čase 23.10s. Druhý den po
krajské soutěži dětí se opět na startovní čáru postavili muži a ženy v závodě
Okresní ligy v Telecím, odkud jsme
si díky výkonu A týmu mužů přivezli
opět pohár, tentokrát za třetí místo.
Hasiči tedy prožívají velmi úspěšný
vstup do sezóny, protože muži A jsou
zatím celkově v čele okresní ligy, děti
drží místo druhé.
Vše nasvědčuje tomu, že na oslavách
130 let založení SDH Pomezí, které
hasiči oslaví v sobotu dne 16. července
2016, bude co slavit.
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Tímto si Vás všechny dovolujeme
pozvat na oslavy hasičů, které již dnes
nabízí velmi zajímavé menu. Vše začne
mší svatou v kostele Sv. Jiří v Pomezí
od 09.30 hod. Hlavní program se odehraje v odpoledních hodinách, kdy od
14 hod. v areálu u horní školy uvidíte
historickou, ale i nejmodernější hasičskou techniku. Z těch starších ukázek
přijede parnička z Poličky, koňská parnička z Lubné a uvidíte v akci i nejstarší
požární agregát ve vlastnictví našeho sboru – nově renovovanou PS 8 či
unikátní dopravní automobil UAB TV
12F. Z těch moderních zařízení i strojů
uvidíte v zásahu Hasičský záchranný
sbor z Poličky či použití nejmoderněj-

ší přenosné lafetové proudnice Blitzfire, ukázku výroby těžké, střední pěny
pomocí přiměšovacího tubusu PT
400 jednotkou JPO III. SDH Pomezí.
Můžete se těšit i na netradiční štafetu v podání mladých hasičů a různé
soutěže s hasičským nářadím pro děti
i dospělé. Celé odpoledne bude ukázky
doprovázet lidová kapela Poličanka a ve
večerních hodinách ji nahradí decibely
v podání skupiny QWALT Bystré, která
zde zanechala velmi dobrý hudební dojem již při loňských oslavách naší obce.
Bohaté občerstvení bude připraveno od
rána do rána.
Srdečně Vás všechny zvou hasiči z Pomezí.

Loučení s budoucími školáky z 1.MŠ Pomezí
Školní rok 2015/2016 v 1.MŠ Pomezí
(dolní) probíhal mimo jiné ve znamení poznávání živé přírody. V tom nám
po celý rok pomáhali pracovníci Ekocentra a záchranné stanice Pasíčka.
Dětem přibližovali přírodní zákonitosti jak u nás ve školce, tak i u nich
na základně, kam jsme v průběhu
školního roku několikrát zavítali. Vyvrcholením naší celoroční spolupráce
se stal poslední červnový víkend, kdy
jsme Pasíčka navštívili společně s rodiči a sourozenci dětí naší MŠ.
Účastníky „Expedice Pasíčka“ jsme
přivítali v pátek odpoledne v mateřské
škole, po vlastní ose jsme se přesunuli do ekocentra a tam už nás čekaly

nové zážitky. Děti i jejich rodiče se při
prohlídce expozice dozvěděli spoustu
zajímavých informací jak o činnosti
záchranné stanice, tak i o živočiších,
kteří jsou zde v péči.
Naším cílem však nebyla pouze běžná návštěva tohoto zařízení. Lektor
ekocentra Milan Oppa totiž po vydatném občerstvení (špekáčky z Masokombinátu Polička a koláče, bábovky,
buchty a jiné dobroty z domácích dílen šikovných maminek) pasoval naše
předškoláky na školáky a společně
jsme jim popřáli šťastný vstup do základní školy.
Letos od nás do školy odcházejí čtyři
děti, seznámit se s nimi můžete také

na fototablu v prodejně pí. Boháčové
v Pomezí.
Další část pátečního podvečera a večera jsme všichni strávili v místní
geoparku při „archeologickém“ objevování kostry dinosaura, odlévání
sádrových trilobitů, dinosauřích obratlů a žraločích zubů a pohybových
aktivitách na tamním hřišti. Rodiče se
tak mohli přesvědčit o schopnostech,
šikovnosti i trpělivosti vlastních dětí
a porovnat je s projevy jejich vrstev-

Z kroniky obce Pomezí
Kronika naší obce je psána od roku
1962. Nyní se podíváme s čtyřicetiletým odstupem na rok 1976, jak byl
zaznamenán v kronice obce Pomezí
kronikářem Josefem Valáškem.
Jednou z důležitých událostí roku
1976 byly celonárodní volby do zastupitelských orgánů. V Pomezí prý
probíhaly v radostném a srdečném
ovzduší. Lidé přicházeli v pracovním
i slavnostním oblečení, mnohdy ještě
před otevřením volebních místností.
Bylo zvoleno 25 poslanců MNV, rada
byla zvolena všemi hlasy. Členy rady
byli: předseda Adolf Tlustoš, tajemník
Jiří Svoboda a členové Josef Romportl,
Bohumil Just, Jiří Petržálek, Bohumil
Jukl, Jan Lajžner, Anastázie Hegrová
a Ladislav Tobiáš. MNV měl 5 komisí: školství a kultury, finanční, výstavby a zemědělství, veřejného pořádku
a pro mládež. Další velkou událostí
v obci bylo 90. výročí založení požární
ochrany roku 1886. Kronikář se vrací
k historii požární ochrany před 2. světovou válkou a věnuje se hlavně jejímu rozvoji po roce 1945. Svaz požární
ochrany byl v Pomezí považován za
nejstarší a nejaktivnější složku.
Pomezí začalo měnit svůj vzhled,
napodobilo tak okolní vesnice Jedlovou, Hartmanice, Lezník, které
mu byly dávány za příklad. Měnil se
vzhled domů, byla postavena bytovka
na plemenářské stanici, šestibytovka
a dva dvojdomky u statku a také byly
dokončeny čtyři nové rodinné domy.

Modernizovaly se místní komunikace, opravovala se tělocvična, veranda a schodiště dolní základní školy,
opravovala se hřbitovní zeď, modernizovaly se učitelské byty. V obci byl
vzorový obecní rozhlas, autobusové
čekárny, ale chyběly chodníky – bylo
pro ně málo místa. Fungovaly zde čtyři podniky: Státní statek, Plemenářská
stanice, JZD a Čemolen. Dohromady
vlastnily 39 bytů. Měnil se i život lidí.
Došlo k zlepšení sousedských vztahů
a zásobování obchodů. Podle výsledků
sčítání obyvatelstva se zjistilo, že v 352
bytech bylo 260 televizorů a ještě více
radiopřijímačů, 286 elektrických praček, 179 chladniček a 46 kuchyňských
robotů. Počet tiskovin dosahoval čísla 311 kusů a blížil se tak počtů bytů.
Nejodebíranější byly Zemědělské noviny v počtu 115 ks, následovalo Rudé
právo s 59 ks. Oblíbeným časopisem
byla Vlasta. Tiskoviny a televize měly,
podle tvrzení starších učitelů, vliv na
znalosti žáků. Do školy tenkrát docházelo 204 žáků. Vyznamenání na
druhém stupni mělo 40 procent žáků,
60 žáku celé školy mělo alespoň jednu
dostatečnou. Žáci dosahovali pěkných
úspěchů: získali 4. místo v národním
finále Zlatý list, ve sborovém zpěvu
byli na 1. místě na okrese. V obci se
toho roku konalo 8 pohřbů, z toho šest
církevních a 2 občanské.
Z kroniky zpracoval
Mgr. Jiří Svoboda

Školáci (zleva) Lukáš Nikl,
Dominika Pechrová, Filip
Sekanina a Toník Divoký

níků. Aby se i děti přesvědčily o tom,
jak zdatní jsou jejich rodiče, měli pracovníci ekocentra připravenou zkoušku i pro ně. Tři rodičovské týmy se
utkaly v jízdě na kanoi, v překonávání
vodního toku po úzké lávce i v běhu
na krátkou vzdálenost. Jejich děti tak
na vlastní oči mohly vidět, že i táta
s mámou si umí hrát, ale také to, jak si
dokážou vzájemně pomáhat. Oficiální páteční program zakončil tradiční
ohňostroj, neoficiálně pokračoval na
nádvoří popovídáním, zavzpomínáním a také zpěvem, který rodiče i děti
doprovázeli hrou na různé rytmické
nástroje.
Když jsme v sobotu Pasíčka opouštěli, byli jsme naplněni nezapomenutelnými zážitky i dobrým pocitem
z velmi příjemně strávených společných chvil. Poděkování za to patří
samozřejmě pracovníkům ekocentra
Pasíčka, ale také všem 76 účastníkům
naší „expedice“, kteří se o skvělou atmosféru celé akce přičinili.
Pohodové prázdniny i dovolenou
plnou příjemných společných zážitků
vám přejí učitelky 1. MŠ Pomezí Jana
Venclová, Věra Grossmannová, Eva
Kavanová a asistentka Lenka Vraspírová.
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Bylo, je a bude v Základní škole Pomezí
Také poslední školní čtvrtletí bylo plné
soutěží a dalších akcí.
První stupeň úspěšně dokončil výuku
plavání a plavecké rukávky zaměnil za
zástěrky. Děti totiž měly možnost vyzkoušet si své kulinářské umění na SOU
v Poličce a připravit si různé dobroty.
Prvostupňáci již tradičně vyzkoušeli své
dovednosti na dopravním hřišti. Pobyt
v Poličce spojili s návštěvou místního
muzea. V posledním týdnu je čeká zábava se stavebnicí Geomag.
Zúčastnili jsme se různých dovednostních i znalostních soutěží. Fyzikální,
matematické, zeměpisné a biologické
olympiády, Pythagotiády – ostudu jsme
neudělali, ale na postup do krajského
kola to nestačilo. Zapojili jsme se také
do soutěže v poznávání rostlin a živočichů. Svou technickou zručnost si naši
žáci prověřovali v soutěži praktických
dovedností na SOU ve Svitavách. Velmi
pěkné výkony jsme předvedli na pěvecké soutěži Poličský skřivánek – škoda,
že nebyla postupová. Dvě družstva nás
reprezentovala v okresním kole soutěže
Mladých zdravotníků, starší žáci postoupili do krajského kola. Zúčastnili
jsme se také oblastního kola dopravní
soutěže v Poličce, které jsme vyhráli ve
všech kategoriích, v okresním kole jsme
dosáhli na druhou a pátou příčku.
Nezapomněli jsme ani na kulturu. Do
Poličky jsme vyrazili na pořad Jiřího
Kolbaby o cestovatelově pobytu v exotických zemích a na filmový festival Jeden
svět, který se věnoval dodržování lidských práv ve světě. První stupeň zhlédl
několik divadelních představení. Velký
úspěch měla návštěva ilustrátora Dudka,
který zábavnou formou dětem přiblížil
některé fígle při kreslení.
Naše škola se již dlouhodobě zaměřuje na environmentální tematiku a s tím
souvisí i další školní akce. Proběhla tradiční konference k projektu Všeho s mírou, jež se věnuje trvale udržitelnému
životu. Úklidem okolí školy a výsadbou
nových stromů jsme oslavili Den Země.
Opět jsme se zapojili do dlouhodobého projektu GLOBE a naši žáci odeslali
velké množství dat, které mapují vývoj
počasí v naší oblasti. V rámci tohoto
projektu jsme vyrazili do Karviné na
mezinárodní setkání GLOBE GAMES.

Tak jako staří Řekové i my se věnujeme nejen zdokonalování ducha, ale
i těla, proto jsme se zapojili rovněž do
sportovních soutěží – vybíjená, Atletická všestrannost, atletická soutěž Pohár
Českého rozhlasu. V posledním týdnu
plánujeme Olympijský den, kde si žáci
změří síly v různých sportovních disciplínách.
A nakonec toužebně očekávané školní výlety. O dobrodružných výpravách
prvního stupně se dozvíte na stránkách
Záklaďáčku, a tak jen rychlý přehled:
1.–4. třída Toulovcovy maštale a Litomyšl, 5. třída „stověžatá matička“ (hádejte).
Za zážitky vyrazila také školní družina, a to do Brna a v tomto týdnu na hrad
Svojanov. Šestá a sedmá třída se vyšplha-

ly (opravuji – nechaly vyvézt lanovkou)
na nejvyšší bod naší republiky (hádejte), aby potom slezly dolů a inspirovaly
se poklidným životem zvířat v ZOO ve
Dvoře Králové. Osmáci a deváťáci si byli
„odpočinout“ na táborové základně na
Damašku u Pusté Rybné.
Asi tou nejdůležitější událostí jsou
nastávající prázdniny. Na jedné straně
radost z dlouhého a doufejme, že pohodového volna, na druhé straně smutné,
i když nutné loučení s deváťáky. Těm
přejeme úspěšné a bezproblémové absolvování středních škol a učilišť, na které
byli přijati. Snad se za námi přijdou podívat a pochlubit se, jak se jim daří.
Užívejte sluníčka a pohody. AHOJ po
prázdninách.

Sokol Pomezí
Vážení sportovní přátelé,
přišel konec sezony 2015 –
2016, a tak mi dovolte seznámit vás s jejím průběhem
a výsledky. TJ Sokol Pomezí
postavil do soutěží řízené Pardubickým
krajem i okresem Svitavy celkem čtyři
mužstva. Mužstvo mužů A, B, družstvo dorostu společně s městem Polička
a družstvo žáků společně s obcí Rohozná.
Nejmladší sportovci střídali vítězství a prohry, proto skončili celkově na
10. místě tabulky. Nutno podotknout, že
tato věková kategorie má opravdu velký
věkový rozptyl 10 – 15 let a fyzická kondice některých jedinců je opravdu velice
rozdílná. Proto patří velké uznání těm
desetiletým sportovcům, kteří neztrácejí elán a chuť bojovat proti svým starším
kamarádům i jejich trenérovi, kterým
byl p. Miroslav Kuda. Družstvo dorostu
hrálo již tradičně krajskou soutěž U 19
a čelilo ve své soutěži takovým velikánům fotbalového světa jako jsou Svitavy,
Lanškroun, Mor.Třebová nebo Ústí nad
Orlicí. I toto mužstvo hrálo se střídavými úspěchy a pohodlně obhájilo účast
v krajské soutěži i pro příští ročník.
Družstvo mužů B hraje svoji soutěž
ve 3. třídě řízené Okresním fotbalovým
svazem Svitavy. Pravdou ovšem je, že
toto mužstvo pracuje jako rezerva a zá-

sobárna skrytých talentů pro své kolegy z mužstva A, kteří hrají svoji soutěž
v 1. A třídě Pardubického kraje. Nejednou během sezony se stalo, že i 4 – 5 hráčů zaskočilo za své zraněné kolegy v soutěži o několik tříd výše. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat i našim trpělivým divákům, kteří mohli být zaskočeni
faktem, kdo že to tam za to „ áčko„ vlastně hraje. Věřte, že to bylo dáno opravdu
velkou smůlou na zranění v této sezoně.
Pevně věřím, že se v krátké letní přestávce dají všichni hráči zdravotně do pořádku a 30. 7. v plné sestavě doplněné o některé posily vyrazíme do 1. kola Poháru
hejtmana Pardubického kraje.
Vlastní soutěž začíná prvním kolem
14. 8. 2016. O termínech zahájení dalších soutěží a rozpisu všech utkání budete včas informováni tradičními letáky
TJ Sokol Pomezí.
Přátele, přeji vám příjemnou dovolenou, slunečné dny, veselou náladu a těším se v nové sezoně na plný kotel diváků
v novém sportovním areálu. Veliký dík
patří všem našim sponzorům, kteří svými dary podporují činnost naší mládeže,
i všem trenérům a funkcionářům, kteří
tomuto zajímavému sportu věnují svůj
volný čas.
Sekretář oddílu TJ Sokol Pomezí
Stoklásek Zdeněk
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