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Informace z Obecního úřadu Pomezí

Rekonstrukce interiéru knihovny - od 22. 9. 2016 otevřena pro veřejnost

Vážení spoluobčané,
léto nám definitivně mává posledním paprskem a čekají nás dny plné
plískanic, mlh, deště a spadaného listí. V zahrádkách vrcholí sklizen ovoce
a zeleniny, rytí a zazimování altánů
a posezení. I přes častější nepřízeň počasí má podzim svoje kouzlo a snad
můžeme čekat i krásné slunečné dny
plné zářivých barev.
Ve zpravodaji naleznete informace
k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění posledních předpisů,
o povinnosti provozovatele spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva - jedná se o povinnosti provedení
kontroly technického stavu a provozu
zdroje odborně způsobilou osobou.
Další důležitá informace je o dokončení obnovy katastrálního operátu
obce Pomezí a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí (digitalizace pozemků
v intravilánu obce).
Věra Chemišincová, starostka obce

Společenská
kronika
Narozená miminka v druhé polovině
roku 2016:
červen:
Helena Hegrová
Lukáš Sádovský
červenec: Evelin Kladivová

Upozornění

Jedna z budovaných ploch pod kontejnery u autobusové zastávky lesní správa

Vyzýváme občany, aby po svých
psech uklízeli exkrementy i z obecních
pozemků, příkopů, trávníků apod.,
a brali tak ohled na boty a oděv dětí,
které se na těchto místech pohybují
a hrají si zde.
1

Z činnosti KŽPÚP Usnesení ze schůze Zastupitelstva
V roce 2016 nedošlo v obci k rozsáh- obce Pomezí

lejšímu kácení stromů. Na základě žádostí občanů bylo pokáceno přibližně 15
stromů, které byly nahrazeny zákonnou
náhradní výsadbou. V jarních měsících
2016 bylo ve spolupráci se základní školou a mateřskou školou dolní nakoupeno a vysázeno v obci celkem 30 nových
stromů. U nového dětského hřiště v areálu ZŠ horní byly provedeny úpravy stávající zeleně a byl vysázen nový živý plot
oddělující místní komunikaci od hřiště.
K další výsadbě dojde v podzimních měsících. Novým občánkům bylo nakoupeno 13 ks stromků dle výběru rodičů.
Leoš Šedý předseda KŽPÚP

Kulturní komise
Kulturní komise přímo pořádá tradiční kulturní akce v obci jako je Vánoční a Velikonoční inspirace, Dětský
karneval, spolupodílí se na pořádání
dalších akcí např. Zpívání u vánočního stromu atd. Vytváří podmínky pro
pořádání dalších akcí spolků a složek.
Zprostředkovává informace a žádosti občanů v oblasti kultury a sportu
obecnímu úřadu. V loňském roce tak
došlo k vybudování nových laviček
mezi stromy u dolního sportovního
areálu a realizaci pumptrackové dráhy.
Nedílnou součástí práce je vydávání
Zpravodaje obce Pomezí.
předseda kulturní komise
Mgr. Jiří Svoboda

Přehled akcí
Prodej výrobků
SDH Pomezí
29. 10.
z vesnické zabíjačky
Ukončení podzimní
listopad
Sokol Pomezí
sezony 2016/2017
Vítání svatého
11. 11.
ZŠ Pomezí
Martina
K. komise,
26. 11. Vánoční inspirace
Klub žen
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5. 12.

Peklo v hasičárně

SDH Pomezí

10. 12.

Vánoční koncert

OÚ Pomezí

17. 12.

Zpívání u vánočního
stromu

OÚ Pomezí

Usnesení ze 14. schůze
Zastupitelstva obce Pomezí konané
dne 24. 8. 2016
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• návrhovou komisi – Ing. Libor Škorpík a Mgr. Tomáš Lopour
• ověřovatele zápisu- Jiří Dočekal
a Zdeněk Stoklásek
• zapisovatele – Milana Nespěšného
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje program schůze dle pozvánky.

Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“ za rok 2015.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z počtu žáků pro školská zařízení:
• II. MŠ Pomezí na 28 žáků
• I. MŠ Pomezí na 30 žáků
• ZŠ Pomezí na 152 žáků
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
sdělení o uzavření dolní prodejny Jednoty Svitavy.

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávy školských zařízení na zahájení
školního roku 2016/2017.

Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy.

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje příjmy
a výdaje rozpočtu obce k 31. 7. 2016

Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
p. č. 91 část a 91/1 část.

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávy kontrolního a finančního výboru s připomínkou na vyhotovení seznamu dlužníků k 31. 12. 2014.

Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravy
venkovních prostor u ZŠ horní.

Usnesení č.6:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části p. č. 737/4.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části p. č. 6087/1 a navrhuje pronájem.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
p. č. 5533 za cenu 20 Kč/m2 a neschvaluje prodej p. č. 6049 a 5535.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
části p. č. 5938/1 za cenu 20 Kč/m2.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
plnění plánu výstavby v roce 2016.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na investiční dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického
kraje na rekonstrukci sociálního zařízení v kulturním domě Pomezí.

Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu zpevněných ploch pro kontejnery
na tříděný sběr u ZŠ horní a autobusové zastávky „Lesní správa“.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci Plánu obnovy venkova obce Pomezí na období 2016-2020.

Svoz nebezpečného
odpadu
a elektrozařízení
V úterý 11. 10. 2016 proběhne svoz
nebezpečného odpadu, elektrozařízení
a osobních pneumatik v naší obci.
Upozorňujeme občany, že v tomto
termínu se neodváží objemný odpad,
proto prosíme občany, aby tento odpad neshromažďovali na stanovištích
k odvozu. Odpady připravujte nejdříve
3 dny před termínem odvozu.
Děkujeme za pochopení

Dokončení obnovy katastrálního
operátu
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení
k veřejnému nahlédnutí Obecní úřad
Pomezí podle ustanovení § 45 odst. 2
zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na
základě oznámení Katastrálního
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy (dále jen
„katastrální úřad“) č. j. OO-1/2014609 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Pomezí č. p. 4, v zasedací
místnosti, v období od 31. 10. 2016 do
11. 11. 2016, dle rozpisu viz níže bude
vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální
mapu (dále jen „obnovený katastrální
operát“) v katastrálním území Pomezí obce Pomezí na části dle přiloženého grafického přehledu. Ve
dnech pondělí 31. 10. 2016 od 13:00
do17:00 hodin a pátek11. 11. 2016 od
12:00 do 16:00 hodin bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních
dnech středa 2. 11. 2016 a 9. 11. 2016
od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do
17:00 a pondělí 7. 11. 2016 od 8:00 do
12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce. Do obnoveného katastrálního operátu je současně
možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.
c u z k .cz / Vy b erK at a s t rI n fo. a spx .
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen“vlastníci“) se upozorňují
na tyto skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu
nejsou dotčena vlastnická ani jiná
práva k nemovitostem zapsaná
v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována
s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy
k pozemku [§ 2 písm. g) katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic
zemědělských a lesních pozemků,
jejichž hranice v terénu neexistují
a jsou sloučeny do větších půdních

celků, pokud to umožňuje kvalita
jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence
(§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla
označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
4) Vlastníci mohou během vyložení
obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy skončilo jeho vyložení, podat
námitky proti obsahu obnoveného
katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou
vlastníci ohlásit případnou změnu
osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků
a jiných oprávněných při vyložení
operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost
obnoveného katastrálního operátu
dnem 29. 11. 2016
Nebude-li pravomocně rozhodnuto
o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost
obnoveného katastrálního operátu
s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální
úřad toto upozornění odstraní (§ 46
odst. 1 katastrálního zákona).
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se
dosavadní katastrální operát stává
neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2
katastrálního zákona). Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou
v souladu s ustanovením § 25 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
všem vlastníkům, kteří mají v obci
trvalý pobyt nebo sídlo, těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu
úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo
sídlo a kterým z uvedených důvodů
nemůže katastrální úřad doručit toto
oznámení podle § 45 odst. 2 katastrálního zákona.
Za správnost vyhotovení:
Burešová Marie

Kontroly kotlů
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení
kontroly technického stavu a provozu
zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena
nejpozději do 31. prosince 2016 (podle
§ 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů). V praxi to
tedy znamená, že do konce roku 2016 si
musejí i domácnosti nechat zkontrolovat
technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj
rodinný dům. Na vyžádání pak musejí
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předkládat doklad o provedení
této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární
zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. Nesplnění této
povinnosti je přestupkem, za který může
být uložena pokuta do výše 20 000 Kč.
Kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba
proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho
instalaci provozu a údržbě, přičemž
proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou
autorizovaného společenstva Asociace
podniků topenářské techniky, která je
začleněnou součástí Hospodářské komory ČR. Pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle
lze využít odborně způsobilých osob ze
seznamu na adrese http://www.aptt.cz/
opravneni-ozo.php. Případné dotazy
Hospodářské komoře lze zasílat na adresu zeleny@komora.cz.
Jiří Coufal, OÚPR a ŽP
Základní časové údaje:
1. 9. 2012 - zákon začal platit
1. 1. 2014 - od tohoto data není možnost
uvádět na český trh kotle 1. nebo 2. třídy
1. 1. 2017 - od tohoto data mají majitelé
kotlů na tuhá paliva v domácnostech povinnost předkládat revize kotlů
1. 1. 2018 - od toho data nebude možné
uvádět na český trh kotle 3. třídy
1. 9. 2022 - od toho data musí při revizích kotlů na tuhá paliva majitel těchto
kotlů prokázat, že jejich kotel splňuje parametry minimálně 3. třídy
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Jaký byl školní rok 2015/2016 v 1. Mateřské škole
(dolní) Pomezí
Jak už jste se mohli dočíst v minulém obecním zpravodaji, školní rok
2015/2016 probíhal v naší mateřské
škole ve znamení poznávání živé přírody. V rámci toho jsme pro děti i rodiče připravili aktivity, které obohatily
jejich znalosti o přírodních zákonitostech a také posílily jejich pozitivní
vztah ke všemu živému kolem nás.
K takovým bezesporu patřila celoroční spolupráce se Záchrannou stanicí
a ekocentrem Pasíčka. Děti se seznámily s činností tohoto pracoviště, poznávaly náročnost, význam i výsledky
péče o handicapované živočichy. Při
vzdělávacích programech se dozvídaly zajímavosti o tom, kdo žije v našich
zahradách, jak vypadá noční krajina
a kdo se v ní vyskytuje, pozorovaly
živé ježky a seznámily se s tím, jak tato
zvířata přezimují. Spolupráci jsme završili společným putováním za poznáváním přírodních krás Toulovcových
Maštalí a také víkendovým pobytem
v ekocentru Pasíčka, o kterém jsme
vás informovali rovněž v minulém
zpravodaji.
Z dalších podobných akcí jmenujme
např. besedu o myslivosti s ukázkou
práce s loveckým psem, kterou pro nás
v zimě uspořádali členi mysliveckého
sdružení Nova, společně s nimi jsme
na jaře zavítali do lesa, kde nás čekal
nejen zajímavý program, ale také bohaté občerstvení. Pracovníci Městských lesů Polička seznámili děti v lese
v Borové se stromy, rostlinami a lesními živočichy, ale také s náročnou prací
zaměstnanců, kterou si děti mohly vyzkoušet i prakticky.
Na podzim naši MŠ navštívili sokolníci s ukázkou výcviku dravců, stejně
jako jiné roky jsme i loni ve spolupráci
s ekocentrem Skřítek oslavili Den stromů a Den vody, nezapomněli jsme ani
na Den Země. Na jaře jsme všichni obdivovali krásu bledulí v údolí Nyklovického potoka u Olešnice na Moravě,
na konci června jsme navštívili farmu
rodiny Němcových ve Stašově.
Rodiče se svými dětmi vysadili další
nové stromky u cesty za Střelnicí (tato
akce je už tradičně zakončena hrami
a opékáním na školní zahradě), v květnu jsme v rámci výchovy ke správnému
vztahu k životnímu prostředí společně
zbavili část lesa nad Pomezím odpadků a nepořádku.
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Kromě akcí souvisejících s poznáváním přírody jsme do výchovně vzdělávacího programu 1. MŠ (dolní) Pomezí
zařazovali i další vhodné aktivity. Byl
to např. výlet do Hradce Králové spojený s divadelní dílnou „Vánoční putování“ v divadle DRAK a s prohlídkou
historického centra města; výlet do
Nových Hradů s prohlídkou zámku, venkovního bludiště, cyklomuzea
a zámeckých obor; výlet do Stašova
se zábavným dopolednem na tamních
hřištích; exkurze do Ravensburgeru
v Poličce; představení mobilního planetária Putování po hvězdách, a další.
Školní rok jsme uzavřeli spaním v MŠ
spojeném s večerní stezkou odvahy
a pyžamovou diskotékou.
Nezapomněli jsme ani na rozvoj kulturního povědomí. Děti zhlédly představení pantomimy v rámci Mimfestu
v Poličce, 2 divadelní představení ve
Fabrice ve Svitavách, 3 představení
v Tylově domě v Poličce, 1 představení
ve Smetanově domě v Litomyšli, dále
pak výstavy Vůně vanilky a Kraslice
a velikonoční zvyky v CBM v Poličce.
Umělci z Damúzy z Prahy, z Pražské
filharmonie a z Komorní filharmonie
v Pardubicích přivezli svá představení
a koncerty i k nám do MŠ (celkem 6).
Už tradičně organizujeme také akce
pro veřejnost. Loni to byl např. zájezd

Mladí sportovci na pumtrackovém hřišti

pro dospělé Putování slováckými vinohrady, podzimní a jarní prodeje
českého ovoce a moštů, výtvarné dílny
pod vedením pí. učitelky Věry Grossmannové (pletení z pedigu, práce
s Bigshotem, atd.), aranžování…
Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, kteří se kromě pracovnic
MŠ na úspěšném průběhu loňského
školního roku podíleli, ať už to byli
rodiče, sponzoři, zřizovatel či členové
různých spolků a organizací. Jejich nezištná pomoc je pro nás nedocenitelná.
Během června a prázdnin vyrostla
na naší MŠ nová střecha, která vyřeší
opakované zatékání do budovy. Vznikl tak nový prostor, který – jak pevně
doufáme – budeme moci v budoucnu využít pro potřeby mateřské školy
a jejích dětí, např. jako ložnici, novou
třídu, pracovní dílničky nebo tolik potřebné úložné prostory. Věříme, že tak
ve spolupráci se zřizovatelem vytvoříme ještě lepší podmínky pro všestranný rozvoj našich dětí.
Ve školním roce 2016/2017 bude do
1. MŠ (dolní) docházet 30 dětí, z toho
12 předškolních. O to, aby byly spokojené ony i jejich rodiče, se budou
ze všech sil starat pracovnice MŠ Jana
Venclová, Věra Grossmannová, Lenka Vraspírová, Eva Kavanová a Lenka
Kropáčková.

Školní rok 2015/2016 v 2. Mateřské Nový školní rok
škole (horní) Pomezí
v ZŠ Pomezí
Počasí nám o prázdninách moc nepřálo. Teplé až horké slunné dny střídaly ty chladné a deštivé. Bohužel i toto
patří k rázu počasí posledních let. Otužilejší děti si několikrát smočí nohy ve
vodě a už je tu opět čas pozdního léta
a s ním spojený začátek školy, kde poznáme nové kamarády, se kterými se
budeme po několik let vídat, trávit spolu
čas a přátelit se.
Počet dětí v 2. MŠ Pomezí by i v loňském roce 28, z toho 20 chlapců a 8 dívek. Měli jsme 6 předškoláků, kteří nastoupili do 1. třídy ZŠ Pomezí. Na nový
školní rok byla kapacita MŠ opět naplněna. Přijímáme děti od dovršených 3
do 6let věku, pokud je místo, přijímají se
děti mladší.
Pracovali jsme podle školního vzdělávacího plánu, Strom života a poznání.“
Školní vzdělávací program se vypracovává na 3 roky, proto bylo nutné na školní rok 2016/2017 vypracovat nový.
Vzdělávání probíhá nenásilnou hravou
formou tak, aby se děti zapojovaly do
činností se zájmem. Vzdělávací nabídku
obohacujeme různými výlety, divadly…
Ve školním roce 2015/2016 to byly
např.:
• výlet na dopravní hřiště v Poličce,
kde si děti vyzkoušely jízdu na kolech, motokárách, tříkolkách, odrážedlech…

Kontrolní výbor
Kontrolní výbor provádí svou činnost
podle daných § zákona o obcích, z podnětů zastupitelstva obce a na základě
vlastního plánu.
Od zprávy, přednesené v únoru 2016
na zastupitelstvu obce, se kontrolní
výbor sešel ke kontrole náležitostí písemností výběrových zakázek pro obec
Pomezí. Zkontroloval detailně některé
výběrové zakázky a neshledal žádných
vážných nedostatků. V kontrolách se
plánuje pokračovat. Další zpráva o činnosti kontrolního výboru byla podána
v srpnu 2016 na schůzi zastupitelstva
obce. Kromě toho se pravidelně věnuje
kontrole písemností a náležitostí zápisů
ze schůzí rady obce a ZO. Zjištěné nedostatky jsou pak součástí zápisů ze schůzí
kontrolního výboru.
Mgr. Marie Duchečková

• návštěva muzea v Poličce, kde jsme se
seznámili s tradicemi Velikonoc
• návštěva SVČ Mozaika v Poličce
s příjemným odreagováním při hře
na bubny a malováním (kreslením)
mandal
• již tradičně proběhlo fotografování
dětí ve školce
• divadlo JOJO, které k nám již několik
let dojíždí do mateřské školy a vždy
nás překvapí a potěší vlastní kreativitou při vymýšlení a přípravě pohádek, veselými příběhy, písněmi, které
děti vtáhnou do děje
• loutkové divadlo v MŠ
• výlety na zámek Potštejn před Vánoci a na konci školního roku na zámek
v Letovicích
• navštívili jsme Tylův dům v Poličce,
kde jsme zhlédli divadelní představení „Zahrada“ a 2x jsme navštívili
kino - pohádky „Alvin a chipmunkové“ a „Zootropolis“
• ve spolupráci s SDH Pomezí jsme
navštívili hasičskou zbrojnici, kde se
děti dozvěděly spoustu nových informací, prohlédly si hasičskou zbrojnici, techniku a vybarvily si obrázky
• do ZUŠ v Poličce jsme se zajeli podívat na výchovný koncert a poté byl
proveden průzku hudebnosti předškolních dětí
• společně jsme oslavili příjezd sv. Martina a přivítali nové občánky, oslavili
Mezinárodní den dětí
• přichystali jsme besídky pro rodiče před Vánoci a ke Dni matek
• na konci školního roku jsme se rozloučili s předškoláky
Pro rodiče a děti jsme zorganizovali
odpolední „kroužky“, kde jsme pouštěli draky, vyráběli z keramiky, pedigu,
proutí a zvonkohru z květináčů.
Nadále máme pro děti kroužek angličtiny; řečový a komunikační kroužek.
Nechali jsme natočit krátký spot o mateřské škole, který je ke zhlédnutí na
našich internetových stránkách: www.
mspomezi-horni.cz
Na závěr bych ráda poděkovala rodičům za důvěru, spolupráci a pomoc při
organizování různých akcí i všem ostatním, kteří s námi spolupracují a pomáhají nám. Dětem přejeme šťastný vstup
do nového školního roku a mnoho
úspěchů.
Kolektiv 2. MŠ Pomezí

Tak je tady zase nový školní rok.
Není to tak dávno, co jsme se rozloučili
s odcházejícími deváťáky, a naše škola
opět přivítala prvňáčky. Jde o patnáct
nováčků, které bude úskalími i radostmi prvního stupně provázet paní učitelka Marie Duchečková. Tento školní
rok jsme začali se 157 žáky nejen z Pomezí, ale i ze Stašova, Rohozné, Květné
a Poličky.
Do nového školního roku vstupujeme s drobnými personálními změnami. Paní učitelka Rejentová odešla na
zasloužený odpočinek a pomyslné žezlo po ní převzala paní učitelka Hana
Groulíková. Na druhém stupni za paní
učitelku Hudskou nastoupila paní učitelka Marie Benešová. Jak jistě víte, začátek letošního školního roku je nesen
tématem „inkluze“. Proto s hladkým
proplutím školními povinnostmi integrovaným žákům pomáhají asistenti
pedagoga. U nás se jedná celkem o pět
asistentek – nově jsou to paní Alena
Burešová, Zuzana Konopásková, Petra
Jelínková a dále paní Pavlína Skálová
a Miluše Kašová, které znáte z loňska.
Ostatní pedagogický sbor, ani provozní zaměstnanci nedoznali žádných
změn.
I nadále otevíráme dvě oddělení
školní družiny, v rámci kterých budou
zřízeny tradiční kroužky keramiky,
anglického jazyka a rytmiky. Jsme stále zapojeni do projektů Ovoce do škol
a Školní mléko. Naši žáci pokračují
s projektem GLOBE a s vydáváním
školního časopisu Záklaďáček. V loňském školním roce jsme se zúčastnili
evropských projektů podporujících
čtenářskou gramotnost a manuální zručnost žáků. Díky tomu jsme si
mohli vybavit školní dílnu a obnovit a rozšířit knižní fond žákovské
knihovny. I letos se zapojíme do některých projektů, které by nám mohly
pomoci zmodernizovat učebny informatiky, fyziky a chemie a také pomoci
při úpravě školního pozemku. O všech
dalších akcích vás budeme průběžně
informovat v dalších číslech Zpravodaje.
Našim žákům přejeme úspěšný školní rok, všem pracovníkům školy a také
rodičům, aby děti chodily do školy
rády a vracely se z ní plné vědomostí
a příjemných zážitků.
Mgr. Nataša Dostálová
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Pumtrackové hřiště
Tak jo, jak už si asi každý obyvatel Pomezí i většina lidí z širokého okolí všimli, vyrostl nám tu v Pomezí hned vedle
druhého stupně základní školy drobný,
avšak velmi zábavný areál Pumptrack.
Pro ty, co na něj ještě nenarazili, jedná
se o dvě malé tratě skládající se z boulí,
skoků a klopenek z přírodního materiálu (hlíny). Drtivá většina jezdců i z širokého okolí, například ze Svitav, Borové,
Poličky, Květné apod. si tento areál oblíbila a navštěvují jej pravidelně. Já osobně
jsem rád, že se mi s Hynkem Strachoněm
podařilo společně prosadit náš návrh na
zastupitelstvu a získat tak podporu paní
starostky a lidí ze zastupitelstva obce,
pro vybudování tohoto sportovního
a zábavního místa.
Umístění je velmi vhodné, protože
se tak využila velmi podmáčená oblast
a došlo k rozšíření areálu pro sporty na
jednom místě. Jen pár metrů odsud je
hospoda s občerstvením, limonádou
a sympatickou obsluhou.
Areál teď využívá mnoho hobby jezdců, několik profesionálních, pár RC modelářů a také velké množství lidí, kteří
se s tímto sportem ještě nesetkali a jezdí
na zcela obyčejných kolech. To se mi líbí
a oceňuji to, nicméně bych rád apeloval
na návštěvníky všech věkových kategorií
a zkušeností, aby dodržovali alespoň základní pravidlo bezpečnosti, nošení cyklistické přilby při jízdě na trati. Mnoho
lidí bezpečnostní opatření nerespektuje
a helmy nenosí nejspíš proto, že si nejsou vědomi možných následků po pádu
a traumatu v oblasti hlavy (např. otřesy
mozku, fraktury, zašívání kůže na hlavě apod.) Tomu všemu lze velmi snadno
předejít helmou - například kokoskou,
kde cena nové helmy začíná přibližně na
350 Kč. Dále bych poprosil rodiče dětí,
kteří pumptrack využívají, aby kontrolovali, jak jejich ratolesti helmu na hlavě
nosí. Často totiž vídám případy, kdy asi
desetileté děti jezdí po trati s helmou
umístěnou takřka na krku za hlavou
a zapínacím páskem v puse, nebo hodně
prověšeným pod bradou. Takto umístěná helma nemá šanci hlavu jezdce bezpečně ochránit.
Oceňuji však zájem všech, kteří
pumptrack využívají a udržují v areálu
čisto. Zprvu byly poměrně velké problé-

my s pár nejmenovanými nezletilými
jedinci z Poličky, kteří každý den zanechávali na odpočívadle tratě a na přilehlém parkovišti nejen pet lahve a obaly
od potravin, ale především nespočetné
množství nedopalků a krabiček od kuřiva. Hodnou dobu už podobný problém
nenastal, a tak opravdu děkuji za dodržování pravidel chování člověka ve společnosti.
Několikrát jsem už přemýšlel, že bych
zavedl bikerský kroužek nebo jen pár
lekcí pro jezdce jakékoliv věkové kate-

gorie, kteří by se chtěli v ježdění zlepšit
nebo naučit úplný základ, jak snadno
ovládnout bicykl. To se hodí v jakékoliv
disciplíně, ať už cross-country, enduro,
freeride, downhill nebo bmx.
To by bylo vše, co jsem chtěl říct. Máte-li jakékoliv otázky k tomuto areálu,
neváhejte a kontaktujte mě na facebookových stránkách: „Pumptrack PxR Pomezí“, kde se vám budeme snažit odpovědět na všechny vaše dotazy.
Přeji mnoho zdaru v ježdění!
Jan Krušina

Sokol Pomezí
Vážení sportovní přátelé,
podzim nám klepe na dveře, konec roku se blíží a my
bychom si mohli společně připomenout sportovní aktivity,
které v letním období proběhly v naší
obci. Nejprve zhodnotíme činnost fotbalového oddílu, jehož mužstva soutěžila se
střídavými úspěchy. Naši nejmladší sportovci dosáhli velmi kvalitních výsledků,
když ze čtyř zápasů prohráli o jednu
branku pouze jediný. Poráželi i tradiční
soupeře jako je Borová nebo Kunčina.
Radost máme z nových tváří v tomto
mladém kolektivu, kterými jsou Ondra
Stoklásek, Libor Hlavsa, Domink Elis
i Martin Findejs. Zajímavostí je, že kopaná uchvátila i mladá děvčata, kterých zde
trénuje celkem pět. Dorost hraje spíše se
střídavými úspěchy, ale to se samozřejmě odvíjí od kvality soupeřů, přeci jenom jde o krajský přebor. Velkou nadějí
tohoto mužstva je Roman Kuda mladší
a úspěšně jde ve stopě Svobody Jarmila,
který natrvalo zakotvil v mužstvu mužů
A. Mužstvo mužů B trochu pokulhává
za svými loňskými výkony vinou špatné
docházky některých jedinců na pravidelné tréninky. Mužstvo mužů A mělo
na začátek soutěže vražedné vylosování,
posuďte sami: Ústí nad Orlicí, Letohrad,
Litomyšl, Vysoké Mýto, Lanškroun a na
první pozici hrající Dobříkov, z toho ještě čtyři utkáni na hřišti soupeřů. Přesto
z těchto zápasů dokázali tito borci vydolovat osm bodů. Všem mužstvům přeji,
ať se jim zranění vyhýbají obloukem i tr-

valou přízeň domácích diváků, kterých
chodí čím dál více, a ostatní mužstva
nám mohou jen závidět. Příznivci stolního tenisu se již těší na zahájení své sezony, která začne okamžitě po skončení
fotbalového podzimu. V tomto roce se
zúčastnili několika turnajů v okolních
obcích, kde jednoznačně vynikal p. Hnát
Miloslav. Výhodou tohoto sportu je, že
i v hodně pokročilém věku lze mít radost
z vítězství. Jistě jste zaznamenali čilý pohyb na tenisových kurtech dolních i horním. Příjemným překvapením je, že tyto
kurty jsou převážně využívány sportovci
z Pomezí. Dalším novým sportovištěm
je pumptrackingová dráha, která si okamžitě získala oblibu hlavně mezi školní
mládeží. V tomto sportovním areálu se
nachází i fitness centrum, kde probíhá
zdravotní cvičení žen na sportovních
míčích, aerobní cvičení všeho druhu pro
dobrý zdravotní stav každého sportovce
i silové tréninky s činkami pro krásnou
postavu a radost z pohybu. Jak vidíte naše
obec věnuje sportovnímu vyžití velkou
pozornost – rád bych řekl: jediné co nepodporujeme je tkzv. gaučink. S výsledky hokejového oddílu vás rád seznámím
v zimní sezoně. Dalším velmi důležitm
sportem je hasičský sport. Přátelé, to jsou
opravdu v krátkosti postřehy ze sportovního dění v naší obci. Svůj článek bych
zakončil glosou z jedné české pohádky.
„Přijď mezi nás, rádi tě uvidíme.“ Hodně
zdraví a stále dobrou náladu vám přeje
Zdeněk Stoklásek - TJ Sokol Pomezí.

Kontakt na OÚ Pomezí: telefon starostka 461 729 804, telefon účetní 461 729 179, mobil starostka 731 612 038, fax 461 729 179
www.obecpomezi.cz, e-mail: obecpomezi@seznam.cz
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