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Informace z Obecního úřadu Pomezí
Vážení spoluobčané,
letošní zima nám zase po letech ukázala, co dokáže. Konečně jsme se dočkali sněhu, ale i neustupujících třeskutých
mrazů. Všichni jsme to pocítili zejména
na zvýšených nákladech za topení. Jaro
k nám snad tak kruté nebude a dočkáme se sluníčka a oteplení.
Co nás v letošním roce čeká a čeho se
dotkne stavební ruch v obci kromě běžných celoročních činností?
Sokolovna
Pro potřeby sportu v obci slouží dva
sportovní areály s vybudovanými hřišti pro venkovní využití. Součástí areálu u ZŠ horní je i budova sokolovny,
která patřila do 2. 11. 2016 TJ Sokol
Pomezí z. s.
Pro nedostatek finančních prostředků
TJ Sokol Pomezí na nutné opravy byla
budova sokolovny již sedm let uzavřena
pro veřejnost. Tím nastal velký problém
pro sportovní kluby, veřejnost a školy,
které nemají žádné zázemí pro provozování sportovních, pohybových a volnočasových aktivit.
Na základě dohody a rozhodnutí zastupitelstva obce a valné hromady TJ
Sokol Pomezí z. s. byla v listopadu bu-
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dova sokolovny převedena darovací
smlouvou do majetku obce.
Okamžitě byly zahájeny projektové
práce na celkovou rekonstrukci a podána žádost na Ministerstvo školství ČR
o dotaci do programu „Podpora materiálně technické základny sportu“.

Vnitřek staré Sokolovny

Pokud nebudeme úspěšní ve velké
konkurenci žadatelů o dotaci, zastupitelstvo rozhodlo, že na rekonstrukci
sokolovny budou použity finanční prostředky z rozpočtu obce z rezervy uplynulých let.
Pokud se vše podaří, jak je naplánováno, měla by být sokolovna otevřena pro
veřejnost v roce 2018.
Rekonstrukce sochy
Sv. Jana Nepomuckého
Také v letošním roce dle rozhodnutí
zastupitelstva pokračujeme s restaurováním drobných památek místního
významu. Během jarních měsíců se
vrátí na svůj podstavec Sloup Nesvětější trojice restaurovaný v roce 2016.
Pro rok 2017 byla určena k restaurování socha Sv. Jana Nepomuckého nacházející se u silnice v blízkosti kostela
sv. Jiří. Památka je ve značně zanedbaném stavu a vyžaduje zásah odborníka. Restaurování si vyžádá částku
200 000 Kč. Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
(pokr. na str. 2)
a ještě na SZIF ČR.

Jižní pohled na novou Sokolovnu

Plánovaná rekonstrukce počítá s rozšířením objektu o 4 m severním směrem a 3 m západním směrem. V objektu
budou provedeny nové rozvody elektro,
vody, kanalizace. Nový bude zdroj vytápění, vybudovány šatny a sociální zázemí, v prostoru tělocvičny bude položena elastická polyuretanová podlaha na
pryžovou elastickou podložku.
Stávající zastřešení bude odstraněno (původní krov značně poškozen)
a nahrazeno novým krovem, na který
bude položena krytina z tašek. Celkový
vzhled budovy zůstane zachován.
V měsíci březnu proběhne výběrové
řízení na zhotovitele stavby.

Sv. Jan Nepomucký
1

Poplatky v roce
2017
Komunální odpad 350 Kč/osobu
Splatnost do 30. 9. 2017. Pokud celková výše poplatku hrazená společným
zástupcem přesáhne částku 1050 Kč,
může být tato uhrazena ve dvou stejných částkách, které jsou splatné v termínech do 30. 4. 2017 a do 30. 9. 2017
Poplatek za psa 100 Kč,
Každý další pes 150 Kč. Splatnost do
2. 12. 2017
Stočné na rok 2017 – 57,25 Kč/m3 vč.
DPH
Nájem pozemků – dle smluv.
Poplatky je možné platit na účet:
1283401369/0800, jako variabilní symbol uvést číslo popisné, nebo v hotovosti na pokladně OÚ.
Prosíme občany, aby veškeré změny
týkající se vodoměrů hlásili na OÚ.

Dětský karneval
V sobotu 25. února 2017 proběhl tradiční dětský karneval v Pomezí připravený kulturní komisí obecního úřadu za
pomoci klubu žen. Pro děti byla připravená bohatá tombola, promenáda masek, hry a soutěže. Odměnou pro masky
byly reflexní pásky od Besipu a svítící
náramky. S průběhem soutěží velmi
pomohly starší děti druhého stupně ZŠ
Pomezí. Odpolední atmosféru zpříjemnil písničkami DJ Jaroslav Ehrenberger.
Každoročně plný sál dětí a rodičů značí,
že se dětský karneval v Pomezí těší stálé
oblibě. Poděkování patří všem pořadatelům a hasičské hlídce SDH Pomezí.
předseda kulturní komise
Mgr. Jiří Svoboda

Obyvatelé v obci
Počet obyvatel k 1. 2. 2017: 1235, průměrný věk občanů obce: 39 let
V roce 2016 narození
15
Přihlášení13
Odhlášení36
Úmrtí11
Strom života:
0–39
40–69
70 a více
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611 obyvatel
491 obyvatel
133 obyvatel

Informace z Obecního úřadu Pomezí
(pokr. ze str. 1)
Chodník mezi školou
a školní jídelnou
Bezbariérový chodník v šíři 2 m povede po levé straně komunikace ve směru
na Poličku, od které bude oddělen betonovým obrubníkem, ve stráni bude zajištěn gabionovou zdí. Pod chodníkem
bude umístěna dešťová kanalizace. Projekt je vytvořen tak, aby se v budoucnosti mohlo pokračovat s výstavbou chodníku okolo rybníka směrem k Poličce.
O výstavbě chodníku bylo rozhodnuto na základě zajištění bezpečnosti žáků
a občanů.
Na výstavbu bude požádáno o dotaci
přes MAS Poličsko na Ministerstvo životního prostředí. Termín vyhlášení výzvy je v jarních měsících.
Pokud získáme dotace, výstavba by
byla dokončena v roce 2018.
KD – sociální zařízení pro ženy
Dlouhodobě špatný dispoziční stav sociálního zařízení pro ženy v kulturním
domě bude řešen celkovou rekonstrukcí, a to přemístěním WC do současného
skladu OÚ. Tím vznikne prostor pro
umývárnu (v současnosti umývárna
a WC). Tímto stavebním zásahem dojde
k celkovému zvětšení prostoru a kulturnějšímu využití zařízení.
Rekonstrukce se uskuteční v měsících
červen – září. Zhotovitel bude vybrán na
základě výběrového řízení.
Na rekonstrukci budou využity dotace
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje a dofinancování z rozpočtu
obce na rok 2017.

Rozšíření veřejného osvětlení
Bude zpracována projektová dokumentace na úseky Vajsovi – původní
fotbalové hřiště a pro RD postavené za
areálem chovatelů, dle možnosti bude
přistoupeno k realizaci jednotlivých úseků. (Rozšíření veřejného osvětlení bylo
naplánováno již na rok 2016, ale z důvodu náhlého úmrtí zhotovitele projektu
přechází do výstavby letošního roku.)
Vybudování inženýrských
sítí na p. p. č. 5895
Na této parcele vzniknou parcely pro
výstavbu 4 RD. Bude zpracována PD
a GP rozděleny parcely. Náklady na přivedení inženýrských sítí budou součástí
ceny pro prodej pozemku.
Úprava veřejného
prostranství před OÚ
Na základě vítězné poptávky se v současné době zpracovává návrh studie na
vyřešení úpravy prostranství před obecním úřadem dle požadavků obce. Měla
by zde vzniknout odpočinková zóna,
vyřešeny výjezdy místních komunikací,
vybudovány 2 nové autobusové zastávky, chodníky a přechody pro chodce.
V současné době se řeší majetkové vypořádání pozemků mezi obcí a Pardubickým krajem (současná silnice vede po
pozemcích obce).
Veřejnost bude s návrhem úpravy prostranství seznámena.
Poté bude zpracována projektová dokumentace a v případě vyhlášené výzvy
požádáno o dotace.
Věra Chemišincová, starostka obce

Zpráva finančního výboru
Finanční výbor obce Pomezí je zřízený zastupitelstvem obce a v počtu 5
členů provádí úkoly stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Finanční
výbor zejména provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž
jej pověřilo zastupitelstvo obce. V roce
2016 se finanční výbor na svých zasedáních zabýval přezkoumáním hospodaření obce Pomezí, účetní závěrkou
a inventurami za rok 2015, kdy nebyly
zjištěny žádné nedostatky. Rovněž v roce
2016 v uplynulém pololetí nebyly zjištěny v plnění rozpočtu obce a hospodaření žádné nedostatky. Byla provedena

kontrola placení poplatků za několik
roků zpět se zjištěním, že v obci jsou poplatníci, kteří mají několik roků staré
závazky na hrazení poplatků obci (svoz
komunálního odpadu apod.), výbor navrhl na jednání zastupitelstva obce řešení nedoplatků právní cestou. Na podzim
proběhly pravidelné kontroly hospodaření s obecními finančními prostředky
u příspěvkových organizací obce – ZŠ,
I. a II. MŠ a školní jídelna, kde nebyly
zjištěny žádné nedostatky. V roce 2017
zahájí finanční výbor kontrolou výsledků každoročních inventur majetku obce
a stanovením úkolů na další období.
Mgr. Tomáš Lopour

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Pomezí
Usnesení z 17. schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 14. 12. 2016
Usnesení č. 1:
ZO schvaluje: návrhovou komisi –
Radek Kinc a Jiří Dočekal; ověřovatelé
zápisu – Mgr. Jiří Svoboda a Ing. Libor
Škorpík; zapisovatelem – Milan Nespěšný
Usnesení č. 2:
ZO Pomezí schvaluje program schůze dle pozvánky.
Usnesení č. 3:
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 4:
ZO schvaluje rozpočet obce na rok
2017.
Usnesení č. 5:
ZO schvaluje podání žádost o dotaci
na restaurování památky místního významu, sochy Sv. Jana Nepomuckého,
z programu Ministerstva pro místní
rozvoj. Zpracování žádosti o dotaci
provede pan Mgr. Jan Šobáň za cenu
3850 Kč.
Usnesení č. 6:
ZO přesouvá projednání žádosti
o prodej p. č. 5279 část a 5278 část na
nejbližší zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 7:
ZO schvaluje návrh řešení „Úpravy
prostranství před Obecním úřadem
v Pomezí“.
Usnesení č. 8:
ZO schvaluje darovací smlouvu
s příkazem mezi Obcí Pomezí a Svazkem obcí AZASS, Palackého náměstí
160, 572 01 Polička.
Usnesení č. 9:
ZO schvaluje rozpočtové opatření
č. 10 dle přílohy zápisu.
Usnesení z 18. schůze Zastupitelstva
obce Pomezí konané dne 22. 2. 2017
Usnesení č. 1:
ZO schvaluje: návrhovou komisi –
Mgr. Jana Venclová, Mgr. Tomáš Lopour; ověřovatele zápisu – Radek Kinc,
Tomáš Nikl; zapisovatele – Milan Nespěšný
Usnesení č. 2:
ZO schvaluje program schůze dle
pozvánky.
Usnesení č. 3:
ZO bere na vědomí rozpočet obce za
rok 2016.

Usnesení č. 4:
ZO bere na vědomí inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2016.
Usnesení č. 5:
ZO bere na vědomí zprávu Finančního
výboru bez připomínek.
Usnesení č. 6:
ZO schvaluje prodej p. č. 3976/1 za
cenu 20 Kč/m2.
Usnesení č. 7:
ZO neschvaluje prodej p. č. 3976/16.
Usnesení č. 8:
ZO schvaluje prodej p. č. 633 a 4000/42
část za cenu 20 Kč/m2.
Usnesení č. 9:
ZO schvaluje prodej p. č. 5278 a 5279
část za cenu 20 Kč/m2 s tím, že pozemek v šířce 1 m od komunikace zůstane
v majetku obce.
Usnesení č. 10:
ZO schvaluje pronájem p. č. 582, 574,
575/1, 575/2.
Usnesení č. 11:
ZO schvaluje prodej p. č. 4021/9 část,
300/1 část a 300/5 za cenu 20 Kč/m2 –
dle nákresu v katastrální mapě.
ZO schvaluje terénní úpravy cesty na
p. č. 4021/9 pouze po dohodě s obcí.
Usnesení č. 12:
ZO schvaluje nákup pozemku st.
p. č. 625 za cenu 20 Kč/m2.
Usnesení č. 13:
ZO schvaluje prodej p. č. 885, 886 za
cenu 20 Kč/m2.
Usnesení č. 14:
ZO Pomezí schvaluje v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 a podle ustanovení
§ 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění, zprávu o uplatňování Územního plánu Pomezí za uplynulé období 02/2013-12/2016 předloženou pořizovatelem.
Usnesení č. 15:
ZO Pomezí schvaluje směnu pozemků dle geometrického plánu č. 969 –
25/2016 v katastrálním území Pomezí,
nově označených jako p. p. č. 4840/1,
4840/3, 4840/5, 4840/4, 4840/7, 4840/8,
4840/6, 4840/9, 4840/10 a pozemek
označený jako p. p. č. 4838/1 vše ve vlastnictví obce Pomezí, 569 71 Pomezí 4, za
pozemky označené jako p. p. č. 4841/1
a 4841/6, vše ve vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Komenského 125,
532 11 Pardubice.
Usnesení č. 16:
ZO schvaluje zpracování projektové
dokumentace na inženýrské sítě ZTV
stavebních parcel na p. č. 5895 od fir-

my JAFIS, s. r. o. za cenu 160 300 Kč bez
DPH.
Usnesení č. 17:
ZO schvaluje realizaci akce „Rekonstrukce sokolovny Pomezí, č. p. 292“
i v případě, že neobdrží dotaci od
MŠMT ČR.
Usnesení č. 18:
ZO bere na vědomí vyhlášení výzvy
k podání nabídek na zhotovitele akce
„Rekonstrukce sokolovny Pomezí,
č. p. 292“.
Usnesení č. 19:
ZO bere na vědomí členy a náhradníky
výběrové komise pro otevírání obálek na
akci „Rekonstrukce sokolovny Pomezí,
č. p. 292“.
Usnesení č. 20:
ZO bere na vědomí výběr osob oslovených na předložení nabídky na výkon
stavebního dozoru akce „Rekonstrukce
sokolovny v Pomezí“.
Usnesení č. 21:
ZO bere na vědomí podání žádosti
od SZFI o dotaci na rekonstrukci sochy
sv. Jana Nepomuckého.
Usnesení č. 22:
ZO neschvaluje žádost Spolku archaických nadšenců Sebranice o příspěvek na
rekonstrukci stodoly.
Usnesení č. 23:
ZO schvaluje OZV č. 1/2017 o stanovení školských obvodů.
Usnesení č. 24:
ZO bere na vědomí cenu za provoz
a údržbu veřejného osvětlení od společnosti CITELUM, s. r. o. na rok 2017 ve
výši 311 181,59 Kč.
Usnesení č. 25:
ZO schvaluje dotace z „Programu pro
poskytování dotací z rozpočtu obce Pomezí“: Tělovýchovná jednota Sokol Pomezí z. s 110 000 Kč; Sbor dobrovolných
hasičů 50 000 Kč
Usnesení č. 26:
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 2
dle přílohy zápisu.
Usnesení č. 27:
ZO bere na vědomí vyhlášení výzvy
k podání nabídek na zhotovitele akce
„Úprava WC kulturního domu v Pomezí“.
Usnesení č. 28:
ZO schvaluje provedení údržby pumtrackového hřiště ve sportovním areálu
za 11 500 Kč.
Sběr starého železa proběhne
v pondělí 3. 4.
3

Velikonoční
inspirace

Rozpočet na rok 2017

V sobotu odpoledne 8. dubna 2017
od 13 do 16.30 hodin jsme pro Vás připravili Velikonoční inspiraci. Oproti
Vánoční inspiraci tu Velikonoční pořádáme jednou za dva roky.
Je připravena pro všechny, kteří se
chtějí velikonočně naladit, zakoupit si
velikonoční výzdobu nebo se třeba naučit plést pomlázku.
Děti se zabaví u mnoha dílniček
a pro dospělé je to dobré místo na posezení se sousedy.
kulturní komise OÚ Pomezí

Přehled akcí
Proběhlo:
21. 1.

ples SDH

sál

18. 2.

ples MS Balda

sál

25. 2.

dětský karneval

sál OÚ

8. 4.

Můžete se těšit na:
Velikonoční
inspirace

28. 4.

Všeho s mírou

sál – ZŠ

29. 4.

pouťová zábava

sál – SRPŠ ZŠ

výstava drobného
20.–21. 5.
zvířectva
27. 5.
3. 6.
23. 6.
30. 6.

4

sál – OÚ

dětský den
pohádkový les pro
školáky
rozloučení se
školáky MŠ I.
rozloučení se
školáky MŠ II.

2. 9.

ukončení prázdnin

?. 9.

zájezd pro důchodce

SCHDZ Pomezí
areál – horní
hospoda
areál – MŠ I., II.
areál
areál
areál – horní
hospoda

11. 11.

sv. Martin

areál – ZŠ

2. 12.

Vánoční inspirace

sál – OÚ

5. 12.

peklo v hasičárně

hasičárna – SDH

?. 12.

zpívání u vánočního
stromu

areál – OÚ

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
celkem

Kč
2 800 000
82 000
300 000
3 100 000
800 000
6 500 000
1 100 000
390 000
1 000
23 000
4 000
263 400
223 000
1 900 000
8 000
60 000
90 000
29 000
150000
60 000
24 000
1 600 000
19 557 400

Výdaje
pěstební činnost
oprava míst. komunikací
Provoz kanalizace
I. MŠ
II. MŠ
ZŠ
ŠD
ŠJ
zpravodaj

Kč
800 000
100 000
1 600 000
317 000
306 000
1 047 000
10 000
511 000
15 000

50 000

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
charita
příspěvek TJ SOKOL + hokejisté
komunální odpad svoz odpadu
zeleň
požární ochrana
zastupitelstvo obce
činnost místní správy
pojištění majetku obce
splátka úvěru
příspěvek na sociální péči
příspěvky církvím
úroky z úvěru
daň z příjmu za obec
SDH – práce s mládeží
daně a poplatky DPH
kulturnídům – sociální zařízení
ženy
chodník ZŠ-ŠJ
rekonstrukce přístu. schodů k ZŠ
dolní
rekonstukce sokolovny
úprava prostranství před OÚ
PD na ZTV za areálem ZŠ dolní
celkem

50000
8 000
0
80 000
40 000
80 000
70 000
23 000
10 000
750 000
10 000
1 800 000
50 000
20 000
125 000
950 000
60 000
180 000
1 200 000
1 400 000
132 000
1 350 000
20 000
15 000
150 000
600 000
50 000
900 000
500 000
550 000
100 000
3 200 000
178 400
200 000
19 557 400

Nejlepší bramborový salát
V posledním vánočním vydání Pomezského zpravodaje jsme vyhlásili Soutěž o nejlepší bramborový salát. Soutěž
se konala v rámci listopadové Vánoční
inspirace a bylo do ní přihlášeno 12 salátů. Všechny saláty jsme vystavili, aby je
návštěvníci mohli ochutnat a navzájem
porovnat. Každý salát byl jedinečný, jeden zaujal chutí, další barevností nebo
použitými surovinami.

Nakonec saláty anonymně ochutnala
porota složená z členů Kulturní komise.
Hlasováním pak jako nejlepší označila
salát paní Ilony Ehrenbergerové z Pomezí. Výherkyně obdržela jako poděkování
věcný dárek. Děkujeme Vám všem, kteří jste se do soutěže zapojili a podělili se
i s ostatními o Vaši vánoční pochoutku.
za kulturní komisi
Jaroslava Kubíková

Odstraňování odpadů v roce 2017
V pondělí 10. 4. 2017 proběhne v naší
obci mobilní svoz nebezpečných, objemných odpadů, elektrozařízení
a pneumatik. Odpady přistavujte k odvozu nejdříve v pátek 7. 4. 2017 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 pneumatiky osobních automobilů!!!
Upozorňujeme občany, že při mobilním svozu se neodváží eternity, sta-

vební suť, stará okna a rámy, asfaltové
lepenky a jiné stavební odpady!!! Tyto
odpady je možné za úplatu odevzdat
na:
• Překladišti LIKO Svitavy ulice
Čs. armády Polička (u silnice směr
Bystré) – tel. 604 695 729
• Občané mohou celoročně využívat Sběrný dvůr v Poličce na ulici
Hegerova tel. 733 267 613. Provozní doba SD: Po, St, Pá 12.00-18.00
(v době zimního času do 16.30); Čt,
Pá 8.00-12.00 (Provozní doby v zařízeních LIKO Svitavy naleznete na
stránkách www:likosvitavy.cz)
Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů na biologicky rozložitelné
odpady neodkládali větve nebo jiné
druhy odpadů. Větve a případné jiné
příměsi (igelitové pytle, sáčky, květináče, apod.) jsou při dalším zpracování
odpadu z kontejnerů špatně odstranitelné. Větve je možné odevzdat přímo
na kompostárně po dohodě s panem
Dočekalem (tel. 739 029 871).

Zápis do základní školy Pomezí
První pololetí je už za námi, a než se
nadějeme, bude konec školního roku
a my budeme přemýšlet nad rokem
dalším. Nastoupí k nám noví prvňáčci, kteří si vyzkouší školu „nanečisto“
už při zápisu do první třídy. Co se týká
zápisu, došlo v letošním roce k několika změnám. Posunul se termín zápisu.
Na naší škole tato událost proběhne
5. dubna 2017 od 13:00 do 16:30 hodin na I. stupni ZŠ. K zápisu se dostaví
žáci s datem narození od 1. 9. 2010 do
31. 8. 2011 a starší. Pokud žák dostal loni
odklad, k zápisu již nemusí. Ale podle
našich zkušeností se tato dítka k druhému zápisu ráda dostaví, a seznámí se
tak se svou paní učitelkou a budoucími
spolužáky. Další novinkou jsou termíny pro udělování odkladů. K zápisu
musí zákonný zástupce žáka přinést
žádost o odklad. Tu obdrží na schůzce, kterou tradičně pořádáme jeden
až dva týdny před zápisem, nebo si ji
může stáhnout na webu školy www.
zspomezi.cz. Do konce dubna k žádosti dodá dva lékařské posudky (jeden
od školského poradenského zařízení,
druhý od odborného nebo dětského

lékaře). Vzhledem k velké vytíženosti
poradenských zařízení, doporučujeme
rodičům, kteří uvažují o odkladu, aby
se včas objednali ke konzultaci v PPP.
Rodiče i budoucí žáci si mohou prohlédnout školní prostory, o podrobnostech zápisu a fungování školy se
mohou informovat na schůzce před
zápisem či na ředitelství školy.
Naše škola nabízí žákům menší třídní kolektivy s možností individuálního přístupu. Dalším bonusem je, že se
sejdou děti zvyklé na sebe již z předškolního zařízení, a lépe si tak ve škole
zvykají. Prvňáčci mají zajištěný pobyt
ve školní družině, která funguje bez
poplatků a nabízí kroužky anglického
jazyka, rytmiky, keramický kroužek
v nově zřízené keramické dílně a další aktivity. Žáci se každoročně účastní
plaveckého výcviku a dalších školních
akcí, zaměřených především na ekologická témata.
Na budoucí prvňáčky se velmi těšíme
a přejeme jim, ať se jim u zápisu líbí
a ať do školy přijdou bez obav a s nadšením, což je společný cíl nás všech.
Mgr. Nataša Dostálová

Červené
kontejnery
V prosinci minulého roku byly v naší
obci rozmístěny červené kontejnery na
elektrozařízení. Kontejnery jsou na stanovištích u ZŠ dolní a prodejny horní.
Společnost ASEKOL vychází občanům
vstříc a tyto kontejnery jsou v naší obci
zcela zdarma včetně obsluhy a odvozu
elektrozařízení.
Navíc za elektrozařízení z červených
kontejnerů dostane nadační fond Rovná
šance, který se zabývá sháněním práce
pro lidi s handicapem, korunu za každý
kilogram. Zjednodušeně řečeno – každý,
kdo vhodí elektrozařízení do kontejneru, pomůže handicapovaným najít práci.
Co do kontejnerů patří – drobná elektrozařízení jako kalkulačky, rádia, magnetofony, mobilní telefony, přehrávače,
elektronické hračky, klávesnice, myši,
počítače a podobně.
Do kontejnerů nepatří zářivky, úsporné žárovky, televizory, velké a malé domácí spotřebiče jako jsou pračky, sporáky, videokazety, tonery a podobně.
Rozměr vhozu je 40 x 50 cm.
Milan Nespěšný, místostarosta

Chovatelé
drobného
zvířectva
V letošním roce oslaví naše organizace
63 let od svého založení. V dnešní době
má organizace celkem 16 členů, z toho
dva mladé chovatele, a to Renatu Malinskou a Jiřího Makovského. Z celkového
počtu 16 členů je 10 zdejších a 6 z okolí.
Naše organizace se může pochlubit již tradiční výstavou, která je rok
od roku větší a bohatší na rozmanitost
zvířat. Také nesmím zapomenout, že
nás v loňském roce navštívili chovatele ze zahraničí, a to konkrétně z Litvy.
V odbornosti drůbeže skoupili vše, co
bylo k prodeji. U králíků tomu nebylo
o moc jinak, skoupili většinu velkých
a středních plemen. Naše výstava je každý rok také obohacena o stánek s květinami a chovatelskými potřebami. Náš
areál prochází v posledních letech rekonstrukcí a modernizací podle našich
představ. Tomu také odpovídá množství
odpracovaných hodin našich členů, kteří tam tráví svůj volný (pokr. na str. 6)
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Hasiči z Pomezí v roce 2016
Rok 2016 jsme jako obvykle nastartovali naším,
troufám si říci, již tradičním plesem. Účast byla
hojná – jen bratrů hasičů
a sester hasiček přišly desítky. K tanci
hrála hudba z úst skupiny ABC Boskovice. Zimní měsíce nás čekala školení
jak na pozicích členů výjezdové jednotky JPO III., tak na pozicích vedoucích
mládeže. Nedílnou součástí jsou i schůze okrsku, podpora plesů okolních sborů a plnění „pohledávek“ z okresu.
Práce pro sbor i pro obec byla samozřejmou součástí naší hasičské činnosti.
V první třetině roku jsme si vydělávali na chod sboru pálením klestí v lese.
Naše výjezdová jednotka pokácela
v obci celkem 18 stromů, umývala asfaltové hřiště a vozovky, ale pomáhala
i při akcích mimo naši obec. Pravou
„hasičinu“ předvedla naše jednotka
u dvou požárů a při jednom technickém zásahu ve Stašově.
Přechod z jara na léto pro mnohé
z nás znamenal i každoroční začátek
sportovní sezóny. V květnu jsme pořádali Pohárovou soutěž dětí, která se
i v roce 2016 velmi vydařila, a to nejen
díky krásnému počasí, ale i díky umístění našich mladých hasičů, kteří v kategorii starší žáci vyhráli 1. místo za čas
16,89 s v požárním útoku. Dovolte mi,
abych požárnímu sportu věnovala celý
odstavec.
Sportovní činnost
Souběžně s okresní ligou mladých hasičů se otevírá i liga pro muže a ženy.
Loni jsme reprezentovali se 3 družstvy mužů a jedním družstvem žen.
Již v prvním závodě v Širokém Dole
vyhrála naše dvě družstva mužů dva
poháry. Tímto závodem odstartovala jejich ukázková jízda. Celkem vybojovali z 11 závodů 10! medailových
umístění. V celkovém pořadí se tým
A usadil na místě 3. a muži z týmu B na
místě 5. Dorostenci – chcete-li, muži
C, nováčci ligy – se umístili na místě
devátém, což je v tak veliké a hlavně
kvalitní konkurenci (z 60týmů) nádherné umístění! Ženy byly v loňském
roce poznamenány vysokou úrazovostí, a tak ani s vypětím všech sil zbývajícího stálého týmu nedokončily sezónu.
Bohužel 13. místo není místo, které by
bylo uspokojující. Snad zahřálo alespoň
1. místo na okrsku a 3. místo na okrese
v postupových soutěžích.
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Mladí hasiči v kategorii starší žáci
se po vydařeném začátku na domácí
půdě nenechali zahanbit svými staršími kamarády, a tak ze 7 závodů okresní
ligy přivezli 7! pohárů. Po úspěchu na
okresním kole hry Plamen v Moravské
Třebové postoupili do krajského kola ve
Skutči. I přes obrovskou snahu našich
závodníků (opět ukázali, že požární
útok UMÍ) si odvezli z kraje 9. místo.
Mladší žáci pro svoje mládí a neposednost letos tzv. zaplakali. Jejich nejlepší
umístění, 5. místo v Poličce s časem
20,38 s, nesvědčí o nejlepší kondici.
Dorostenci naopak v kondici byli,
a tak nejen že vyhráli okresní kolo, ale
i na krajském kole se umístili „na bedně“, bohužel na místě druhém, přes
které se již na republiku nedostanete.
První místo si proto zopakovali jak
v okresní lize dorostu, tak na Superpoháru hejtmana Pardubického kraje.
Gratulujeme!!!
Za dorostenky vzorně reprezentovala
náš sbor Dominika Vápeníková, která
se výhrou v okresním kole dostala na
krajské kolo dorostenek, kde obsadila
krásné 5. místo.
Všem našim sportovcům bych chtěla jménem sboru poděkovat nejen za
vzornou reprezentaci sboru a obce, ale
i za jejich nemalý čas věnovaný tomuto
nádhernému sportu.
Ale teď již zpět od požárního sportu
k ostatním radostem hasičů. Roku 2016

uplynulo právě 130 let od založení našeho sboru. Tento slavnostní okamžik
jsme oslavovali spolu s Vámi, našimi
spoluobčany, dne 16. července. Proběhly ukázky techniky jak naší, tak okolních sborů. Spolu jsme viděli požární
útok na PS 8 v podání našich „starších“
a útok na PS 12 v podání našich „mladších“ členů. Večerní zábava se skupinou
Qwalt se protáhla do časných ranních
hodin, a tak jsme si to naše výročí
s Vámi moc užili!
Po dlouhém a horkém létu jsme se
začali připravovat na podzim. Žehnání
okresního praporu v Bystrém vystřídala několikadenní práce na zabíjačce,
kde jsme pro Vás i letos vytvořili výborné domácí výrobky z prasátek.
V prosinci – po dlouhém roce sbor
pořádal již tradiční peklo v hasičárně.
Po odchodu čertů s anděly jsme zasedli na výroční valné hromadě, kde jsme
zhodnotili uplynulý rok. A že jsme měli
co hodnotit, jistě posoudíte sami.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem
našim členům za jejich vyčerpávající
práci pro náš sbor, za jejich kladný přístup ke všem našim aktivitám a podporu našich sportovních družstev. Vám,
spoluobčanům naší krásné obce, děkujeme my hasiči za Vaši přízeň v roce
2016 a těšíme se na Vás nejen na našich
letošních akcích.
Zuzana Dočekalová

Chovatelé drobného zvířectva
(pokr. ze str. 5) čas. Jak už jsem se zmínil, každý rok pořádáme výstavu, v loňskem roce to byla již 32. Při prohlídce
výstavy mohli návštěvníci zhlédnout
chovná zvířata od vystavovatelů z našeho i sousedních okresů. V expozici
bylo k vidění 127 kusů králíků různých
plemen. Chovatelé holubů obeslali naši
výstavu 180 kusy. Rovněž i expozice
drůbeže byla dobře zastoupena v 58 voliérách. V posledních letech máme ke
zhlédnutí i mnoho druhů exotického
ptactva. Na každou odbornost udělujeme 10 čestných cen za nejlepší zvířata,
které předáváme před našimi návštěvníky, u nichž je tato tradice velice dobře
hodnocena.
Naši členové se každý rok účastní na
mnoha výstavách v našem i sousedních
okresech. I minulý rok jsme se účastnili

krajské výstavy, která se konala v Hlinsku. V loňském roce se jí účastnilo 5
z našich členů. Nejlepší ocenění z našich
chovatelů měla naše mladá chovatelka Renata Malinská. Získala 2. nejlepší
kolekci holubů mezi mladými chovateli.
Máme zastoupení i na jedné z největších
výstav v republice. Ani na jiných výstavách jsme nezaháleli a vozili jsme si
domů v průměru 5 čestných cen z každé
výstavy.
Závěrem bych vás chtěl pozvat do našeho areálu na výstavu, která se bude konat 20.–21. 5. 2017. 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

Rozhovor s Martou Klasou a Petrem Muselem
Občany Pomezí jsou od roku 2002, bydlí pod hrází pomezského rybníka, patří mezi nadšené motorkáře, podnikají
dlouhé cesty do vzdálených míst Evropy
a Asie.

v dlouhých městských a dálničních kolonách a jako extrémní příklad nabízení
čaje z jedoucího auta.
V Pomezí se dali dohromady příznivci
motorismu a založili Motorkáře Pomezí.

S Iránci na benzínce v Teheránu

Kdy jste začali jezdit na motorkách?
Tak nějak od dětství, ale legálně, pořádně a na velkých motorkách od r. 2008.
Jaká místa v Evropě jste procestovali na
motorkách?
Čechy, Slovinsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Rakousko, Itálie, Sardínie, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Turecko, Gruzie a Írán.
Jaká místa Vás očarovala?
V Evropě rumunský venkov na horách
v Karpatech a pobřeží Sardínie. Ale ze
všech našich cest jednoznačně Írán, do
kterého se určitě ještě podíváme. Dále je
to Turecko a Kavkaz.
A co výlety po Česku?
Tím jsme začali v roce 2008, byl to první týdenní výlet na motorkách.
Jak vidíte bezpečnost a kulturu cestování na silnicích v porovnání Česka a zahraničí?
V Čechách se hodně dbá na dodržování silničních předpisů, ale taková ta
kultura a především ohleduplnost tu
schází. Naproti tomu na Blízkém východě se předpisy moc nedodržují, všude
vládne chaos, ale taková ta cestovní kultura a především ohleduplnost jsou zde
na vysoké úrovni. Jako příklad bychom
uvedli uhýbání řidičů motorkářům

Těší Vás rostoucí zájem o motorismus
v Pomezí?
Roustoucí zájem nás těší a motorkáři
v Pomezí jsou fajn parta.
Nyní se zeptám na poslední cesty na východ Evropy a do Asie?
Předloni jsme byli v Gruzii, abychom
tam dojeli, museli jsme projet celé severní Turecko, což je větší vzdálenost než
z Pomezí na turecké hranice. Za cíl jsme
měli pohoří Kavkaz, které tvoří hranici mezi Gruzií a Ruskem, na kterém se
nacházejí dvě separatistické oblasti Jižní Osetie a Abcházie. Je to krásné zelené pohoří, kde se pasou na hřebenech
v mlze tisícihlavá stáda ovcí, pasáci si
staví v horách stany a jsou zde s ovcemi
celou sezónu, domácí zvířata jako prasata a krávy volně pobíhají po vesnicích
i mimo ně, všude se dá bez problému volně tábořit a mají dobré pivo. A loni jsme
jeli do Martou vysněného Íránu prakticky stejnou cestou jako loni, akorát jsme
u turecké hory Ararat zahli doprava, od
této biblické hory je to na íránské hranice už jenom 20 km. První dojem byl
skvělý, lidé nám mávali a pokřikovali
na nás „welcome to Iran“. Kdekoli jsme
zastavili, kde byli nějací lidé, vždycky
se našel někdo, kdo si s námi chtěl po-

povídat. Lidé jsou tam obecně velmi pohostinní, přátelští a vždy nápomocni, to
víme z vlastní zkušenosti. Pomoc jsme
potřebovali například při shánění nové
duše a pneumatiky, což nebylo úplně
snadné, protože v Íránu jsou povolené
pouze malé motocykly do objemu 250
ccm, dále nás často zvali domů, nebo
třeba v kempu nechtěli zaplatit, anebo
třeba taxikář, který nás vezl do města,
nechtěl zaplatit, k turistům jsou obecně
velmi uctiví. Cestou jsme rozdávali české
mince a pohledy Pomezí, Poličky a Prahy, za což byli všichni velmi rádi a vděční. Je tam úchvatná a rozmanitá příroda,
my jsme zatím procestovali severní část,
kde vnitrozemí oddělují mohutné horské hřebeny od Kaspického moře. Tyto
hory jsou zvláštní tím, že směrem ke
Kaspickému moři jsou zelené, často zde
prší, naproti tomu směrem do vnitrozemí jsou vyprahlé a bez zelených porostů.
V tomto pohoří se nachází nejvyšší hora
blízkého východu Damavand (5 610 m.
n.m), na jejímž úpatí jsme kempovali. Za
zmínku stojí složení íránského autoparku, jezdí zde osobní automobily, které
jsme nikdy neviděli, většinou až nápadně
podobné starším evropským autům, ale
samozřejmě vyráběné v Íránu pod jinou
značkou. Naprosto nás zde uchvátilo, že
naprostá většina náklaďáků jsou staré
poctivé stroje evropské nebo americké
výroby. Musíme se ještě zmínit o našich
cestách Tureckem, kde je pohostinnost
a přívětivost místních obyvatel téměř
stejná jako v Íránu a příroda je zde taky
velmi podobná, u Černého moře zelená
a ve vnitrozemí vyprahlá.
Kam budou směřovat Vaše další cesty?
Letos se chystáme projet Maroko a Alžír. Petr by chtěl jednou určitě dojet až
do Indie nebo Mongolska a mě by lákala
jízda okolo Středozemního moře přes
severní Afriku Izrael a Sýrii.
Všech se na konci ptám, jak se Vám žije
v Pomezí? Na co se při návratech těšíte
a co byste naopak chtěli zlepšit?
V Pomezí se nám žije dobře, při návratech se těšíme hlavně na pohodlí domova.
Marto, ty úspěšně provozuješ autoškolu, jaký řidičák si Pomezáci u tebe mohou
udělat?
Ačkoliv můžu učit všechny skupiny
řidičského oprávnění, vyučuju pouze
skupinu B.
Děkuji za rozhovor.

Mgr. Jiří Svoboda
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Turnaj ve
stolním tenise –
9. ročník
Zdravím všechny příznivce sportu
v Pomezí. Je tu rok 2017 a s jeho začátkem v měsíci únoru proběhl v sále
obecního úřadu již 9. ročník pravidelného turnaje ve stolním tenise neregistrovaných hráčů.
Dne 11. 2. v ranních hodinách se
sešlo k této události 36 amatérských
sportovců a příznivců sportovního vyžití v budově OU a za podpory zvědavých diváků se pustili do bojů o vítěze
tohoto příjemného setkaní. Účastníci
turnaje byli všech věkových kategorií,
ze všech koutů našeho kraje. Tradičně
přijeli sportovci z Jedlové, Sebranic,
Sádku u Poličky, Litomyšle, Dolního
i Horního Újezdu, Poličky a samozřejmě nejvyšší účast měli hráči z Pomezí.
Třešničkou na dortu byla účast jediné
a odvážné ženy, kterou byla pí. Iveta
Mauerová z Pomezí. Po celý den probíhaly souboje v tabulkách, aby ti nejlepší postoupili až do finále. Finálová
skupina měla 6 nejlepších soutěžících,
kteří si to mezi sebou rozdali o stupně vítězů. Zde by si přišli na své tipeři sportovních utkání, padala různá
jména, kdo zaručeně vyhraje, ale světe
div se – vyhrál opět p. Miloslav Hnát
z Pomezí. Nutno podotknout, že to ale
neměl vůbec jednoduché. Na druhém
místě se umístil p. Pavel Kopecký ze
Sebranic a třetí místo obsadil p. Rostislav Češka ze Sádku u Poličky.
Naši benjamínci, kterými letos byli
Martin Novák a Filip Stýblo – oba
z Pomezí – se ostatních vůbec nezalekli a skončili ve finále útěchy. Obdiv
zaslouží i nejdříve narození sportovci,
p. Navrátil Ladislav i p. Červený Jindřich, kterým první desítka unikla jen
o pověstný vlásek. Pořadatelé turnaje
byli skvěle připraveni a hodnotnými
cenami odměnili všechny zúčastněné,
jak bohatým občerstvením, tak i věcnými dary, které všem budou připomínat tuto nádherně prožitou sobotu.
Nezbývá mi, než vás všechny pozvat za
rok na již desátý jubilejní ročník této
krásné sportovní akce.
Zdeněk Stoklásek, TJ Sokol Pomezí

TJ Sokol Pomezí z. s. – fotbalový oddíl
Vážení příznivci fotbalového sportu, zima nám utekla
jako voda, Vánoce jsou za
námi a jarní sluníčko se dere
na oblohu, aby nám vylepšilo náladu a vysušilo fotbalové trávníky. V tuto dobu začínají naše
jarní soutěže v kopané ve svitavském
okrese i v Pardubickém kraji. Pokusím
se vám ve stručnosti přiblížit, jak jsme
se na toto období připravovali. Zimní příprava všech mužstev začala hned
s příchodem nového roku. Žáci zahájili svoji fyzickou i technickou přípravu
jedenkrát týdně v tělocvičně Základní
školy na Lukách v Poličce. V této hale se
připravoval i společný dorost, ale vzhledem ke krajské náročnosti soutěže začali
o měsíc dříve. Muži mužstva A i B trénovali společně pod náročným dohledem
trenéra Milana Janků. Celý leden, 3x
týdně, hráči obou mužstev pilovali fyzickou kondici výběhy po okolí. V měsíci
únoru jsme využívali sál OU, používali
sportovní náčiní základní školy k budování pohyblivosti a technické zdatnosti.
V měsíci březnu probíhají tréninky na
travnaté ploše našeho původního hřiště
s tím, že průběžně o sobotách se hrají
přátelská utkání na umělé travnaté ploše
ve Svitavách. Jak vidíte, příprava je náročná a poctivým hráčům zabere i čtyři
odpoledne v týdnu.
A nyní jak to vypadá s hráčskými kolektivy? Žáky posílí Quentin Dvořák,
Dominik Elis a bratři

Šmídové. V této kategorii máme radost, že za naši obec projevují zájem hrát
i děti z okolí.
U dorostu zůstává stabilní kádr již několik sezon pouze s malými úpravami
sestavy. Muži potřebují svůj kolektiv nutně posílit. Věrní hráči vzhledem k svému
věku pomalu, ale jistě přemýšlí o ukončení své profesionální kariéry, mladých
hráčů stále ubývá i díky širokému spektru sportovních odvětví a funkcionářům
přibývají vrásky na čele a starosti, kudy
dál. Věřte mi, že propracovat se tak vysoko v soutěžích, až do Pardubického kraje, stálo hodně úsilí a odříkaní jak hráčů, tak i činovníků oddílu. Naší snahou
bude toto postavení udržet. Proto přivítáme každého, kdo má bystrou hlavu,
šikovné nohy, ale hlavně chuť sportovat
a úspěšně reprezentovat naši obec. Velké
díky patří i těm, kteří nás v tomto úsilí
finančně podporují a pomáhají nám tím
udržovat sportovní zázemí i sportovní
výkony.
Děkuji obci Pomezí za účelnou a velice
důležitou podporu sportování mládeže
a firmě Kytos Kamenec, která nám velice
pomáhá v technickém udržování sportovního areálu a přispívá i na finančně
náročnou dopravu sportovců. A nyní
už mi pouze zbývá vás pozvat na první
domácí utkání s Ústím nad Orlicí, které
začíná v neděli 26. 3. v 14:30.
Na vaši milou návštěvu se těší
TJ Sokol Pomezí z. s.
a Zdeněk Stoklásek

Plavání žáků ZŠ Pomezí
Jako každým rokem jezdí žáci
1. stupně ZŠ Pomezí na plavecký výcvik do bazénu v Poličce.

Plavecká výuka probíhá hravou
formou, se spoustou pomůcek a pod
zkušeným vedením. Žáci se zúčastňují s velkým nadšením. Někteří
překonávají strach z vody, jiní zdokonalují své plavecké dovednosti ve
všech plaveckých stylech, o přestávce
se ve vodě řádně vyřádí a nechybí ani
zkouška odvahy skokem z třímetrového prkna.
Plavecká družstva jsou věkově smíšená, což nezastupitelně utužuje celoškolní kolektiv.
učitelky 1. stupně ZŠ
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