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Informace z Obecního úřadu Pomezí
Vážení spoluobčané,
…léto budiž pochváleno. Přiblížil se
čas dovolených, krásných teplých a slunečních dní, čas zaslouženého odpočinku, grilování, koupání, zkrátka všech
letních radovánek. Přeji Vám jen krásné slunečné dny a nevlídné počasí ať se
všem obloukem vyhne.
Výstavba v obci
Prostranství před obecním úřadem
Na zasedání zastupitelstva obce byla
schválena studie úpravy prostranství
před obecním úřadem, která řeší celkový koncept dopravy, parkovacích
míst, zpevněných ploch, parkových
úprav, mobiliáře, chodníku a přesun
autobusových zastávek. Průběh silnice
II/363 se během uplynulých let zvětšil
a dnešní stav neodpovídá skutečné ploše potřebné pro komunikaci. Po redukci
vozovky vznikne centrální prostor, který bude vyplněn dlážděnou centrální
plochou, na které bude umístěn vodní
prvek, mobiliáře, zeleň a autobusová
zastávka s bezpečnostním ostrůvkem.
Další autobusová zastávka, též s bezpečnostním ostrůvkem, bude umístěna
na druhé straně silnice v místech, kde
zastavuje autobus směrem od Poličky.
Stávající přechod pro chodce zůstane na
svém místě a další přechod je navržen
o 50 m dále směrem na východ. Silnice
bude z obou stran lemována chodníky.
Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení architektem Mg. A. Mikulášem Medlíkem.
Architektonickou studii naleznete na
webových stánkách obce www.obecpomezi.cz
Rekonstrukce sokolovny
V uplynulých měsících proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, které vyhrála firma ELESTAV, s. r. o. z Vysokého
Mýta. Celková cena díla je 9 748 842 Kč
a na finanční pokrytí akce bude použito

části rozpočtu z roku 2017 a 2018. Stavba byla předána zhotoviteli 5. 6. 2017
a termín dokončení je plánován do
30. 6. 2018. S dotacemi jsme neuspěli a,
jak jste již určitě slyšeli, celý dotační titul
byl ministerstvem školství zrušen.
Plánovaná rekonstrukce počítá s rozšířením objektu o 4 m severním směrem
a o 3 m západním směrem. Zastřešení
bude provedeno novým dřevěným krovem s krytinou z betonových tašek.
Stavební úpravy vnitřních prostor budou spočívat v drobných dispozičních
změnách. Kompletně budou rekonstruovány všechny instalace, podlahy, zateplení krovu a budovy. Vytápění objektu
bude řešeno kondenzačním plynovým
kotlem. Od druhé poloviny roku 2018
bude konečně po mnoha letech vyřešeno sportování pro děti, mládež i dospělé
v naší obci.
Stavební úpravy WC
v kulturním domě
Ve výběrovém řízení zakázku získala
firma GALAND CZ, s. r. o. z Ústí nad
Orlicí za cenu 516 433 Kč.
Navrhovaná stavební úprava řeší zřízení nových dámských toalet, a to jak
v současných prostorách záchodků, tak
i vytvořením nového prostoru ze stávajícího skladu. Budou zřízeny čtyři záchodové kabiny a zároveň prostor umývárny. Budou upraveny rozvody elektro,
vody, kanalizace a topení.
Stavba byla zahájena začátkem června
a dokončení je plánováno do konce července 2017.
Chodník mezi ZŠ dolní a ŠJ
V současné době se zpracovává žádost
o dotaci z IROP (evropské fondy) na
výstavbu nového chodníku spojujícího
dolní ZŠ a školní jídelnu. Jak budeme
s žádostí úspěšní, bychom mohli vědět
na závěr podzimu (dotace 90 %).
(pokr. na str. 2)

Společenská
kronika
Narozená miminka v Pomezí v březnu a dubnu roku 2017
Jakub Jukl
Lilly Zavřelová

28. 3. 2017
14. 4. 2017

Stočné
Upozorňujeme občany, aby jakoukoliv změnu týkající se stočného
(např. výše a četnost záloh na stočné)
a vodoměrů (výměna vodoměru – stav
starého vodoměru a číslo nového vodoměru, instalace podružného vodoměru apod.) nahlásili co nejdříve na
OÚ osobně nebo na tel. 739 029 851.

Hřbitov
Nájemcům hrobových míst, kterým
letos končí smlouva, bude nová smlouva včetně výše nájemného zaslaná během měsíce června. Prosíme všechny
nájemce hrobových míst, aby jakoukoliv změnu co nejdříve oznámili na OÚ
(úpravy hrobu, změna nájemce nebo
adresy apod.).
Ukládání ostatků do hrobů a to
i v urnách je možné POUZE s předchozím písemným souhlasem provozovatele veřejného pohřebiště – Obce
Pomezí.

Výzva
Prosíme občany, aby v rámci dobrých
sousedských vztahů zvážili nutnost sekání trávy v neděli.
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Z kroniky obce Pomezí
Kronika naší obce je psána od roku
1962. Nyní se podíváme s čtyřicetiletým odstupem na rok 1977, jak byl zaznamenán v kronice obce Pomezí novou kronikářkou Miladou Koukalovou.
Usnesením rady MNV Pomezí byla
s platností od 1. ledna 1977 ustanovena
nová kronikářka, učitelka místní základní školy Milada Koukalová.
Rok 1977 byl v zemi i v obci Pomezí
ovlivněn šedesátým výročím VŘSR.
Kromě běžných zasedání MNV se občané účastnili oslav 29. výročí Vítězného února, oslav 1. máje v Poličce,
tradičního kladení věnců k hrobu a památníku sovětského vojáka spojeného
s lampiónovým průvodem.
Pro zlepšení chodu požárního sboru
byl novým velitelem jmenován Josef
Petržálek. Požárníci pečovali o své dvě
požární stanice a o techniku, zapojovali
se do chodu obce.
Sokol vybudoval dvě hřiště na odbíjenou, pokračoval v oplocení fotbalového
hřiště a v opravě vnitřních prostor šaten.
Ocenění získala místní lidová knihovna spravovaná paní učitelkou Jarmilou
Pacovskou. Knihovna sídlila ve vytápěné místnosti budovy MNV. Ve svém
knihovním fondu měla 1208 svazků.
Knihovna získala druhé místo v soutěži
knihoven větších obcí.
Výstavba v obci se zaměřila na pokládání trubek kanalizace v dolní části obce, opravu a rozšíření rozhlasu.
Opravován byl dům č. p. 346, oplocena
byla základní škola (asi horní), byl vybudován mostek u Korábových. V dezolátním stavu se ocitla Sokolovna, na
její opravu bylo pro rok 1978 vyčleněno 266 tisíc korun. Špatná situace byla

Přehled akcí
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2. 9.

Ukončení prázdnin

9. 9.

Zájezd pro důchodce
do Telče

areál – horní
hospoda

areál – základní
škola

11. 11.

Sv. Martin

2. 12.

Vánoční inspirace

sál – OÚ

5. 12.

Peklo v hasičárně

hasičárna – SDH

?. 12.

Zpívání u vánočního
stromu

areál – OÚ

v zásobování vodou. Bylo rozhodnuto
vystavět novou přečerpávací stanici na
tzv. Škachově kopci.
Občané odpracovali při jarním úklidu
a ošetřování zeleně 16 820 hodin. Vysázeno bylo 413 stromků a keřů. Dlouhodobě špatně fungovala Osvětová beseda. Nejlepší složkou národní fronty se
stal SSM.
Mládež sdružená v SSM pilně opravovala klubovnu a pomáhala družstvu při
žních a při sklizni okopanin.
Ke změnám došlo i v zemědělství.
K 1. říjnu 1977 ukončila soukromé hospodaření Anna Kruschinová, došlo tak

k stoprocentní socializaci zemědělství
v Pomezí. Ke konci roku byl zrušen
Semenářský státní statek Polička. Provozovna Pomezí byla přičleněna k hospodářství Květná a spadala pod Státní
statek Svitavy. Došlo také ke změně
názvu Plemenářské stanice Pomezí na
Inseminační stanici býků. JZD Poličsko
hospodařilo na osevní ploše 1001 ha.
Při sklizni došlo k velkým ztrátám vlivem nepříznivého počasí. Nejvíce se
dařila produkce mléka. Užitkovost na
jednu dojnici se zvýšila na 3522 litrů.
Z kroniky obce Pomezí
Mgr. Jiří Svoboda

Informace z Obecního úřadu Pomezí
(pokr. ze str. 1)
Další plánovaná výstavba v obci:
• V současné době se zpracovává
projektová dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení v úseku
okolo původního fotbalového hřiště a za areálem chovatelů.
• Další projektová dokumentace na
rekonstrukci veřejného osvětlení
se zpracovává na úsek od OÚ směrem na horní část obce (ČEZ bude
v tomto úseku odstraňovat veškeré sloupy a kabely nn ukládat do
země) a pokud nechceme zůstat
bez osvětlení, musíme provést rekonstrukci veřejného osvětlení.
Předpokládaná částka rekonstrukce není zatím známá, realizace
2019.
• Ve zpracování je zasíťování a rozdělení p. p. č. 5895, kde je plánovaná výstavba čtyř nových rodinných
domů
• Plánuje se výstavba sběrného dvora v součinnosti s Mikroregionem
Svitavsko, a to v případě získání
dotací na výstavbu (dotace je 85 %).
Žádost bude podána v podzimních
měsících.
• V prázdninových měsících bude
podána žádost na evakuační a zásobovací automobil z operačního
programu IROP-CLLD-IZS (dotace 90%).
• Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého bude zahájeno ještě v letošním roce. Do vydání zpravodaje
ještě neznáme výsledky úspěšnosti
podání žádosti o dotace.

• V uplynulých dnech se vrátil na své
místo nově restaurovaný sloup Nejsvětější Trojice.
Vzpomínka
4. června 2017 uplynul rok od nečekaného úmrtí pana Michala Zerzánka, člena zastupitelstva obce.
Kroky jeho životní pouti zákon času
odměřil. Zůstalo zde jen to, co bylo vykonáno. A vzpomínky, které nezaniknou a budou nám vracet obraz člověka,
který nám všem byl blízký.
Vzpomeňte všichni na člověka, který
žil bohatý a plodný život, obklopen láskou své rodiny a obětavou prací pro blaho nás všech.
Věra Chemišincová,
starostka obce

Sloup Nejsvětější Trojice

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Pomezí
Usnesení z 19. schůze
Zastupitelstva obec Pomezí
konané dne 3. 5. 2017
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Návrhovou komisi Tomáše Nikla
a Miroslava Veselého.
• Ověřovatelé zápisu Leoše Šedého
a Ing. Libora Škorpíka.
• Zapisovatelem Milan Nespěšný.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje program schůze dle pozvánky.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo
obce
Pomezí
schvaluje přidělení veřejné zakáz-

ky s názvem: „Rekonstrukce sokolovny, Pomezí č. p. 292“ firmě ELESTAV, s. r. o., Václavská 237, 566 01
Vysoké Mýto, IČO:25993046.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci:
„Rekonstrukce sokolovny, Pomezí
č. p. 292“ mezi obcí Pomezí a firmou
ELESTAV, s. r. o., Václavská 237, 566
01 Vysoké Mýto IČO: 25993046 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o dílo.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje stanovy svazku obcí „Vodovody Poličsko“, se sídlem Palackého

Zelené zpravodajství aneb malá
exkurze do obecních lesů
Lesní majetek obce s výměrou bezmála 120 hektarů je rozdělen do několika větších celků. Největší komplex lesních porostů leží za silnicí na
Svitavy směrem k obci Vysoký Les,
další porosty lemují silnici k Radiměři a ke Stašovu. Významné a lesnicky hodnotné jsou i porosty směrem na Baldu.
V druhové skladbě porostů jednoznačně dominuje smrk ztepilý, v příměsích či malých porostních skupinách jsou zastoupeny i buk lesní,
jedle bělokorá, borovice lesní a modřín opadavý.
Hospodaření v obecních lesích probíhá v souladu se schváleným lesním
hospodářským plánem, který má
platnost 10 let (současný plán je vypracován pro období let 2013 – 2022).
Závaznými ukazateli plánu jsou celková výše těžeb, plocha výchovných
zásahů v mladých porostech a podíl
melioračních a zpevňujících dřevin
při zalesňování.
Celkový objem těžby nepřekračuje
v běžném roce 800 m 3. Převažují zejména úmyslné těžby mýtní a plánované těžby výchovné (probírky v dospívajících porostech). U mýtních
těžeb je kladen velký důraz na minimalizaci vzniku holin a maximální
podporu stávající přirozené obnovy.

Při zalesňování jsou preferovány
hlavně listnaté dřeviny a jedle bělokorá, které přispívají ke zvyšování
stability a druhové diverzity lesních
porostů. Smrk ztepilý je podporován
zejména z přirozené obnovy, uměle
se vysazuje pouze do menších porostních skupin. Vzhledem k vysokému tlaku zvěře je nezbytné všechny
listnaté výsadby včetně jedle oplocovat lesnickým pletivem nebo používat individuální ochrany.
Zdravotní stav porostů je prozatím
dobrý, nicméně vážnou hrozbou pro
les je dlouhotrvající srážkový deficit a zvyšující se teploty, které vážně
ohrožují vitalitu stromů. Zejména
smrk je díky mělkému a plošnému
kořenovému systému nejvíce stresován a následně ohrožován atakem
podkorního hmyzu. Pouze důsledné vyhledávání a včasná likvidace
napadených stromů mohou zamezit
následnému rozšíření těchto škůdců.
Nezbytná jsou i prováděná preventivní opatření v ochraně lesa, hlavně
instalace stromových lapáků a feromonových lapačů.
Zásadní při obnově porostů bude
s ohledem na klimatické změny volba
vhodné druhové skladby ve prospěch
listnatých dřevin.
Ing. Radek Krejčí

náměstí 160, 572 01 Polička, IČO:
60125748.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje dohodu mezi obcí Stašov a obcí
Pomezí o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní
škola Pomezí, okres Svitavy, 569 71
Pomezí 349.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje dohodu mezi obcí Stašov a obcí
Pomezí o vytvoření společného školského obvodu spádových mateřských
škol, jejíž činnost vykonávají:
I. Mateřská škola Pomezí 283 okres
Svitavy, IČO 70985791
II. Mateřská škola Pomezí 102 okres
Svitavy IČO 709985782.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje OZV č. 3/2017, kterou se stanoví
část společného školského obvodu
Základní školy Pomezí, okres Svitavy
se sídlem Pomezí 349, 569 71 Pomezí.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje OZV č. 2/2017, kterou se stanoví
část společného školského obvodu:
I. Mateřská škola Pomezí 283 okres
Svitavy, IČO 70985791
II. Mateřská škola Pomezí 102 okres
Svitavy IČO 709985782.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje finanční prostředky na řešení
krizových situací a odstraňování jejich následků ve výši 30 000 Kč.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje nákup pozemku p. č. 1303 za
cenu 20 Kč/m 2 .
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočty organizací:
Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“, Mikroregionu
Poličsko, Kraje Smetany a Martinů.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
rozpočtové
(pokr. na str. 4)
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Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Pomezí
(pokr. ze str. 3)
lohy.

opatření č. 5 dle pří-

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje jednomyslně Závěrečný účet
obce Pomezí za účetní období 2016,
sestavený ke dni 31. 12. 2016, bez výhrad.

Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje firmu Šafář CZ, s. r. o., Nová 205,
572 01 Polička, IČO: 28850106 jako
technický dozor investora na akci
„Rekonstrukce sokolovny, Pomezí
č. p. 292“ za cenu 176 660 Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obec Pomezí schvaluje plán práce Rady obce a Zastupitelstva obce na 2. pololetí 2017.

Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje prodej části p. č. 4021/1 za cenu
20 Kč/m 2 .

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje prodej části p. č. 3944/3 za cenu
20 Kč/m 2 .

Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s umístěním dítěte, které nespadá do
školského obvodu
I. MŠ Pomezí za předpokladu, že
budou uspokojeny všechny žádostí
ze školského obvodu dle vyhlášky
č. 2/2017.

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje prodej části p. č. 1109 za cenu
20 Kč/m 2 .

Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek pro spolek Linka
bezpečí, z.s. ve výši 7500 Kč.
Usnesení z 20. schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 24. 5. 2017
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Návrhovou komisi – Marie Duchečková, Marta Zerzánková.
• Ověřovatelé zápisu – Zdeněk Stoklásek, Mgr. Tomáš Lopour.
• Zapisovatelem – Milan Nespěšný.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje program schůze dle pozvánky.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje čerpání příjmů a výdajů rozpočtu obce k 30. 4. 2017 bez připomínek.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje jednomyslně Účetní závěrku,
včetně výsledku hospodaření obce
Pomezí za účetní období 2016, sestavenou ke dni 31. 12. 2016, bez výhrad.
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Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2014605/
VB/02, Pomezí-knn-Štaudová a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje, na základě posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí,
firmu GALAND CZ, s. r. o., Žižkov
481, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO:
02943891, jako zhotovitele akce „Stavební úpravy WC kulturního domu,
Pomezí č. p. 4“ a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy o dílo.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup p. č. 527/2 (21 m 2) za cenu 20 Kč/
m2.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci na akci: „Rekonstrukce
sokolovny č. p. 292 Pomezí“ v rámci
dotačního Programu 133510 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to včetně zajištění spolufinancování této akce.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného

osvětlení v úseku kabelizace vedení
nn v úseku od OÚ směrem na Stašov
od Ing. Jiřího Polanského, Ph.D.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí připomínky pana Jana Krušiny k budoucí výstavbě na p. č. 5277.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci na akci: „Chodník mezi
školou a školní jídelnou, Pomezí“
v rámci dotačního Programu CLLD
1 – bezpečnost silničního provozu od
MAS Poličsko, a to včetně zajištění
spolufinancování této akce.
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci z Programu CLLD
5 – IZS – na evakuační automobil od
MAS Poličsko, a to včetně zajištění
spolufinancování.
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy.
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí
a projektové dokumentace k vydání
stavebního povolení na akci „Úprava
prostranství před obecním úřadem
v Pomezí“ od architekta Mg.A. Mikuláše Medlíka.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje záměr výstavby sběrného dvora
na p. č. 5279.

Budova sokolovny
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ZŠ Pomezí

Z Pomezí přes Afriku až do vesmíru

Nezadržitelně se blíží konec školního
roku a je ten správný čas ohlédnout se
za jeho poslední čtvrtinou.
Naši žáci se zapojili do několika znalostních soutěží. Reprezentovali nás
v okresních kolech matematické a biologické olympiády. V biologii jsme
postoupili do krajského kola, které se
konalo v Chrudimi. Své znalosti žáci
zúročili také v poznávání živočichů,
rostlin a přírodnin. Zde jsme vybojovali dvě první místa. Přírodě jsme
se taktéž věnovali v soutěži Zlatý list
v Ekocentru Pasíčka v Proseči.
Nezapomínáme ani na uměleckou
činnost. V Poličském skřivánkovi jsme
si vyzpívali krásné druhé místo. Taky
jsme zhlédli několik festivalových filmů v projektu Jeden svět.
Rozvíjíme však nejen ducha, ale
i tělo. Několik diplomů jsme přivezli
z atletické soutěže Pohár rozhlasu a šikovnost jsme zúročili v projektu Technohrátky na SOU v Poličce a v Soutěži praktických dovedností na SOU ve
Svitavách.
Velkou dávku vědomostí a dovedností naši žáci potřebovali i v Soutěži
mladých zdravotníků, ale na medailová místa to nestačilo. Zato v Soutěži
mladých cyklistů dosáhli ve Svitavách
na bronz, v Poličce na zlato a stříbro.
Žáci všech tříd se prezentovali svými projekty na každoroční konferenci
Všeho s mírou. Ekologické tematice
se naši zástupci věnovali také v mezinárodních GLOBE GAMES v Moravských Budějovicích.
Na konci školního roku nás čeká rozloučení s deváťáky, kteří se rozejdou
na střední školy. V září však nastoupí
noví žáčci. Ti si školu „nanečisto“ vyzkoušeli při dubnovém zápisu. Přišlo
jich celkem sedmnáct, ale pět odkladů
sníží počet prvňáčků na dvanáct.
Akcí, do kterých se naši žáci letos
zapojili a ještě zapojí, je mnohem víc.
Podrobnější informace naleznete ve
školním časopisu Záklaďáček a na
webových stránkách školy www.zspomezi.cz.
Všem přejeme, aby prázdniny byly
dlouhé, slunečné, plné zážitků, aby
si odpočali žáci i učitelé a do nového školního roku nastoupili s radostí
a elánem (pokud to jen trochu půjde).
A našim zatím ještě deváťákům, ať jim
volba školy vyjde a ať se jim na novém
místě líbí.
Mgr. Nataša Dostálová

– tak by se dal nazvat školní výlet
pro děti a rodiče z 1. Mateřské školy
Pomezí (dolní).
Po celý školní rok 2016/2017 u nás
probíhal výchovně vzdělávací program Cestujeme letem světem.

lové. V planetáriu nás tamní pracovníci velmi poutavou formou provedli
mimo jiné planetami naší sluneční
soustavy, představili nám souhvězdí
naší oblohy, výklad byl doplněn také
„vesmírnou“ pohádkou. Na hvězdár-

V tomto duchu jsme také připravili
program výletu, který se uskutečnil
v sobotu 13. května 2017.
Prvním cílem našeho putování se
stalo Africké muzeum Dr. Emila
Holuba v Holicích, kde se děti a jejich rodinní příslušníci seznámili
s mnohdy strastiplným putováním
známého cestovatele a jeho ženy. Především ale měli možnost poznat africké živočichy v jejich simulovaném
přirozeném prostředí a rozšířit si tak
znalosti o „černém“ kontinentu.
Po společném obědě v motorestu
Koliba jsme se všichni na chvíli vrátili do minulosti a trávili část odpoledne na rytířském hradišti v Hradci
Králové – Malšovicích. Odtud jsme
se vydali do vesmíru – respektive do
Planetária a hvězdárny v Hradci Krá-

ně nám následně umožnili vyzkoušet
si práci s hvězdářskými dalekohledy.
Poté jsme se plni nových vědomostí a příjemných dojmů zase vrátili
domů do Pomezí, abychom se společně těšili na další zajímavé akce, které nás do konce školního roku ještě
čekají.
Prázdniny plné pohody, příjemného odpočinku i zajímavých společných zážitků vám všem přejí zaměstnanci 1. MŠ Pomezí (dolní).
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Ateliér DoTříDoRána
Ateliér vznikl v lednu 2017 v části obytného domu v Pomezí č. p. 285. Je otevřen
tvořivým dětem i dospělým různého
věku a různých schopností. V současné
době tu pravidelně fungují dva kroužky – Šikulové a Slečna Tvořivá. O pořádaných akcích a dílnách informuji
letáčkem na vývěsní tabuli obecního
úřadu nebo e-mailem. V lednu a v únoru například proběhl krátký kurz pletení z pedigu pro děti. V jednorázových
dílnách si děti vyráběly velikonoční
dekoraci, rustikální srdce pro maminky k svátku, barevná voňavá mýdla,
tužkovník… O jarních prázdninách
byla dílna pískování a výroba veselých
lžiček z Fima. Pro dospěláky proběhla
dílna drátování a individuálně kurzy
pletení z pedigu. Od září 2017 bude
pokračovat kroužek Šikulové, Teta to
plete – pletení z pedigu pro začátečníky
a mírně pokročilé a Slečna Tvořivá.
V době letních prázdnin hodně
rodičů řeší problém, kam s dětmi.
Proto nabízím dva termíny (10. 7.–
14. 7. a 30. 7.–4. 8. 2017) příměstských
táborů v ateliéru pro děti od čtyř do
devíti let. Budeme si hrát a tvořit v přírodě a s přírodninami, pojedeme na
výlet vlakem do Svitav a projdeme si
zábavnou trasu kolem rybníka Rosnička, zahrajeme si šipkovanou a budeme
hledat poklad, využijeme k míčovým
hrám místní tenisové kurty atd. Jídlo
a pití po celý den bude zajištěno. Pro

Interiér ateliéru

podrobnější informace a přihlášku se
můžete stavit v ateliéru. Ještě je několik
volných míst.
Součástí ateliéru je vybavená a hygienou schválená mýdlárna, kde si můžete
zakoupit glycerínová mýdla různých
vůní a barev anebo si je sami vyrobit.
A nakonec to nejlepší. V Pomezí
a jeho okolí bydlí spousta šikovných
lidí, kteří svoje výrobky vystavují
a prodávají v malém obchůdku v ateliéru. Můžete si zde zakoupit originální,
ručně vyráběné předměty. Najdete zde
košíky a krabičky z pedigu, užitkové
i dekorační předměty z černého drátu, plátěné tašky, barevné písky a obrázky, dekorační látkové předměty,
šperky z drátků, z Fima a smaltované, kovářské výrobky, lapače snů, výrobky z kůže, povlaky na polštáře…
Sortiment se bude nadále rozšiřovat.
V nejbližší době přibudou keramické
výrobky a oblečení. V nabídce jsou také
bavlněné látky v metráži od 84 Kč za 1
metr, pedig přírodní i barevný, dna na
pletení, ubrousky na decoupage, korálky. Můžete si přijít nakoupit v úterý a ve
čtvrtek v době od 15–19 hodin. Po telefonické domluvě i v jinou dobu.
Děkuji za Váš čas a trpělivost, pokud
jste dočetli až sem, a budu se těšit, že
zavítáte.
Ateliér DoTříDoRána
Věra Grossmannová
tel. 777 041 103

AZASS
bude stavět
pečovatelské
domky
Svazek obcí AZASS je dobrovolným
svazkem obcí podle zákona o obcích.
Dlouhodobě se zaměřuje na služby
zdravotní a sociální péče za jejich vzájemného propojení zejména u seniorů
a osob se sníženou soběstačností. Provozuje nemocnici následné zdravotní
péče v Poličce a šest sociálních služeb
podle zákona o sociálních službách.
Jeho členy je 27 měst a obcí, kde dohromady žije přes 23 tisíc obyvatel.
Svazek obcí AZASS aktualizoval
svou Koncepci sociální péče poskytované Svazkem obcí AZASS, kde
mimo jiného rozpracoval i svůj záměr
vybudovat ve vybraných členských
obcích (zhruba o velikosti nad 500
obyvatel) menší zařízení, ve kterých
by bylo umožněno žít seniorům za
podpory pečovatelské služby. Jejich
konkrétní podoba by mohla vypadat tak, že by šlo o objekty velikosti
většího rodinného domku, kde by se
nacházely jednopokojové bezbariérové ubytovací jednotky s příslušným
zázemím. Kapacita těchto domků
je v relaci s velikostí volena tak, aby
mohla být pokryta potřeba dané obce
pro situace, kdy někteří její občané
již nejsou schopni samostatně bydlet
bez příslušné podpory někoho jiného
a provoz vlastního bydlení se stává
spíše břemenem. Základem tohoto
záměru je umožnit občanům žít i při
postupné ztrátě soběstačnosti ve své
„rodné“ obci, v sociálních a ostatních
vazbách, které byly a jsou podstatnými pro jejich život.
Vstupním modelem pro realizaci výstavby těchto domků je situace,
kdy členská obec daruje svazku obcí
vhodný pozemek, svazek zde příslušný objekt na své náklady vybuduje,
bude jej poté provozovat a poskytovat
zde příslušné sociální služby. Obec
Pomezí patří z hlediska teritoriálního i demografického mezi obce, které byly vytipovány jako vhodné pro
zde uvažovanou investici Svazku obcí
AZASS a příslušná akce je připravena
k realizaci. V současné době probíhají
aktivity zajištění jejího financování.
Libor Stráník
Svazek obcí AZASS
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Setkání s paní Vlastou Vincencovou
Znáte to, úsměvem a upřímným zahleděním do očí člověka se dá říci mnohé.
Tím usměvavým člověkem, bydlícím
blízko horní školy, je paní Vlasta Vincencová. Jistě ji také trápí zdravotní neduhy
k věku, ale kolemjdoucí si jich vůbec nevšimne.
Na horní škole pracuji již dost dlouho
a naší souputnicí v okolí školy je tato
vzácná žena. Ke škole má bližší vztah,
protože určitou dobu v kuchyni připravovala školákům obědy. Nebylo také
výjimkou, kdy nám donášela do školy
zapomenuté svršky a pomůcky ze školního hřiště. Nespočítala bych za ty roky,
kolikrát jsem s ní, byť krátce, promluvila.

Přítomni byli poslední dobou i mí žáci
z 1. třídy a nebáli se časem i několik slov
říci k rozhovoru.
Letos v dubnu jsme se rozhodli ji pozvat
k nám do 1. třídy. Připravili jsme zdravé
pohoštění s myšlenkou, že se o svačinku
podělíme. Paní pozvání přijala s rozpaky
a samozřejmým úsměvem. Druhý den
přišla mezi nás. Vše bylo slavnostně přichystáno. Paní Vincencová přinesla starší fotografie ze školního prostředí a sešit,
kam si úhledným písmem zapisovala během života citáty a moudra.
Přišel čas i na rozhovor a dotazy od
žáků. V závěru besedy paní konstatovala, že to byl pro ni vzácný den.

TJ Sokol Pomezí z. s. – fotbalový oddíl
Vážení sportovní přátelé,
blíží se konec sezony 2016–
2017, a tak mi dovolte seznámit vás s jejím průběhem
a výsledky. TJ Sokol Pomezí
přihlásil do soutěží řízených
Pardubickým krajem i okresem Svitavy
celkem čtyři mužstva. Mužstva mužů A,
B, kolektiv dorostu společně s městem
Polička a vlastní mužstvo žáků.
Nejmladší fotbalisté zakončili podzim
se střídavými úspěchy, ovšem jaro 2017
byla výsledková pohádka, ve které toto
mužstvo vyhrálo osm z deseti utkání
a tabulkou šlo výrazně vzhůru. Znovu
upozorňuji, že tato věková kategorie má
opravdu velký věkový rozptyl 10 – 15 let
a fyzická kondice některých jedinců je
opravdu velice rozdílná. Proto patří velký obdiv těm malým sportovcům, kteří
neztrácejí chuť bojovat proti svým starším kamarádům. Dík patří i trenérům,
kterými byli p. Miroslav Kuda a p. Jindřich Červený junior.
Družstvo dorostu hraje již několik sezon krajskou soutěž, kde se pohybuje
tradičně v klidném středu tabulky. Naším úkolem pro tento kolektiv je udržet
mládež u sportu a vychovat co nejvíce
z nich pro A mužstvo mužů.
Družstvo mužů B hraje své zápasy
ve 3. třídě řízené okresním fotbalovým
svazem Svitavy. Pravdou je, že výsledky
z poslední doby neodpovídaly vynalo-

ženému úsilí oddílu, a je proto na zváženou, zda v této soutěži pokračovat. Někteří hráči dostali nabídku pokračovat
společně s A mužstvem, ti ostatní by se
měli zamyslet nad svou tréninkovou i zápasovou aktivitou. Omluvou zde je, že
rodina a zaměstnání mají jistě přednost.
Mužstvo A mělo v tomto ročníku výborný podzim a přezimovalo v horních
patrech tabulky. Ovšem na jaře přišla
zdravotní pohroma, kdy díky zranění
muselo vynechat převážnou většinu zápasů hned pět hráčů, včetně nejlepšího
střelce mužstva. Tento fakt se bohužel
projevil i ve výsledcích mužstva, které se
z krásného třetího místa postupně propadlo až na desátou příčku tabulky. Blíží
se velmi krátká letní přestávka, ve které
se budou léčit všechny zdravotní neduhy,
přitom nás čekají v měsíci červenci přípravná utkání formou Poháru hejtmana
Pardubického kraje.
Přátelé, kamarádi, přeji vám hezké sluneční dny plné zdraví a pohody během
prázdninového období a těším se v nové
sezoně na setkání s vámi v našem pěkném sportovním areálu. Opět chci poděkovat všem těm, kteří tento sport podporují svými dary a bez kterých si činnost
oddílu nelze představit. Dík patří i všem
trenérům a funkcionářům, kteří tomuto
zajímavému sportu věnují svůj volný čas.
Všem děkuje předseda oddílu
TJ Sokol Pomezí z. s. a Z. Stoklásek

Souhlasila, abych uvedla, že vyrůstala
jako třetí dítě z devíti ratolestí. V současnosti má 85 let a v Pomezí je od roku
1950. Po ukončení školní docházky pracovala dva a půl roku v rodině právníka,
kde se starala o děti. Pak pracovala delší
čas v poličské továrně Hedva. Má dvě
děti a s manželem se věnovala mnoho let
chovu včel.
Kdo jste letos byl na školní konferenci
„Všeho s mírou“ 28. dubna na sále OÚ,
tak jste viděl prezentaci právě o tomto
setkání s paní Vincencovou.
Nyní školní děti při očním setkání
s touto paní již z dálky mávají na pozdrav. Mou snahou bylo, abych dětem
přiblížila život generace lidí ve věku jejich prababiček a pradědečků. A k tomu
nám život přihrál milou paní v sousedství školy.
Níže jsou uvedeny se souhlasem zapisovatelky ukázky citátů a některá moudra, převzatá z úhledného zápisníku:
• Je velkým pokušením zvolnit tempo
a ohlížet se, co dělají druzí. Vítěz ale
musí před sebou vidět cíl. (mongolské
přísloví)
• Odpouštět znamená vidět zlo v celé
jeho nahotě a přesto se jím nedat
uchvátit. (J. Arnold)
• Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar
Boží. Já bych ji přirovnala k naladěné
lyře: každá struna jiný tón a přece vespolek nejčistší souzvuk. (B. Němcová)
• „Láska je slunce! Když ho rozséváte,
ozáříte druhé; když ho v sobě uzavřete, spálíte se!“
• Před manželstvím se domníváme, že
milujeme – v manželství se to teprve
učíme. (E. Kästner)
• Nejlepším lékem na prázdnotu všedního dne nebo na srdce toužící po něčem krásném je nalézt člověka, který
tě potřebuje!
• Život je jako jízda na kole. Nespadneš, dokud šlapeš do pedálů. (Claude
Pepper)
• Domov je dílo překrásné a přetěžké
zároveň. (Miroslav Horníček)
• Milovat znamená spojit vlastní štěstí se
štěstím druhého. (Wilhelm Lubreitz)
Rádi jsme se podělili o setkání s p. Vincencovou.
Marie Duchečková a 1. třída

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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