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Informace z Obecního úřadu Pomezí
Vážení spoluobčané,
přírodní zákony jsou neúprosné a ko
loběh ročních období nelze zastavit.
A tak svěží zeleň listů a květin léta po
stupně vystřídají pestré odstíny barevné
palety podzimu, až se postupně vytratí
a nastoupí chladné barvy zimy. Přesto
by mohlo babí léto ještě pár dní vydržet.
Přírodě to nic neudělá a nás to potěší.
Rekonstrukce sokolovny
Rekonstrukce sokolovny probíhá dle
harmonogramu stavby. Byly postaveny
dvě nové obvodové zdi, betonáž ztu
žujících věnců střední a severní obvo
dové nosné zdi, položena nová vazba
střechy. Na zakrytí bude použita kry
tina BRAMAC v barvě červenohnědé.
V nejbližších dnech budou osazena
okna. V návaznosti probíhá i rekon
strukce suterénu budovy, kde budou
nově vybudovány veřejné WC muži
a sociální zařízení suterénu pod pod

lahou haly. V místnostech suterénu
byla odkopána zemina cca 40 cm a tím
se zvýší výška místností na 290 cm.
Z jedné místnosti suterénu bude vy
budována plynová kotelna. V celém
stávajícím suterénu budou provedeny
nové rozvody elektřiny, vody, kanali
zace a vytápění.
Při bouracích pracích obvodové zá
padní zdi byla nalezena schránka se
zakládací listinou, která byla umístěna
v prohlubni základního kamene v ple
chovém pouzdře. Z této listiny je zřej
mé, že budova dnešní sokolovny byla
postavena jako spolkový dům. Stavba
byla zahájena dne 7. července 1928.
Zakládací listina se nechá přeložit
a zrestaurovat a poté uveřejníme přes
né znění textu zakládací listiny. Z do
chovaných informací je však zřejmé, že
v roce 2018 uplyne 90 let od položení
základního kamene tehdy spolkové
budovy.

Stavební úpravy WC ženy
v kulturním domě
Poslední červencový den byla dokon
čena rekonstrukce sociálního zařízení
v kulturním domě.

Sociální zařízení KD
před rekonstrukcí

Sociální zařízení KD
po rekonstrukci

Celkové náklady na rozšíření sociál
ního zařízení vyšly na 589 000 Kč,
z toho dotace z POV Pardubické kraje
činila 110 000 Kč. Zároveň došlo k vý
měně dveří do dalších prostor kultur
ního domu.

Zákládací listina sokolovny

Výměna dešťové kanalizace
Z důvodu bleskových povodní, kte
ré způsobily zaplavení soukromých
pozemků a budov v jarních měsících
v lokalitě od střelnice ke korytu Bílého
potoka, bylo přistoupeno ke zpracová
ní projektové dokumentace k výměně
(pokr. na str. 2)
dešťové kanalizace
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Přehled akcí
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28. 10.

Prodej masa
a zabijačkových
výrobků

v hasičské
zbrojnici

10. 11.

Sv. Martin

areál ZŠ

2. 12.

Vánoční inspirace

sál – OÚ

5. 12.

Peklo v hasičárně

hasičárna – SDH

16. (17.) 12.

Zpívání u vánočního
stromu

před OÚ

Akce podrobněji
SDH Pomezí zve spoluobčany v sobo
tu 28. 10. 2017 v 9.00 hodin na ZABÍ
JAČKU – prodej masa a zabijačkových
výrobků v hasičské zbrojnici.
Základní škola pořádá 10. 11. 2017 tra
diční vítání sv. Martina v areálu u zá
kladní školy horní. Netradiční je termín
10. října v pátek odpoledne. Srdečně
jsou zváni děti, rodiče i další dospělí na
příjemné svatomartinské setkání.
Adventní čas v obci začne Vánoč
ní inspirací, která také bude v neob
vyklém termínu v sobotu 2. 12. 2017
v 13 hodin. Je to dáno tím, že letos začí
ná adventní období později – poslední
adventní neděle je současně i Štědrým
dnem. Pořadatelé se těší na příjemné
setkání spoluobčanů a šikovných řeme
slníků.
Soutěž o nejlepší vaječný likér. Během
loňské inspirace proběhla úspěšně sou
těž o nejlepší bramborový salát. Z dva
nácti vzorku zvítězil salát Ilony Ehren
bergerové. Letos vyhlašujeme soutěž
o nejlepší vaječný likér. Soutěžní vzorek
o objemu cca 0,25 l doneste s receptem
do 14 hodin na vánoční inspiraci paní
Jaroslavě Kubíkové. Vyhodnocení pro
vede sestavená nezávislá porota. Pro
vítěze připravíme věcnou cenu a jeho
recept zveřejníme ve zpravodaji.
Změnu termínu nezaznamenává další
akce, na kterou jste zvyklí – Peklo v ha
sičárně. V úterý 5. prosince se můžete
potkat v hasičské zbrojnici Pomezí s ha
siči i čerty.
Z důvodu rekonstrukce sokolovny
musí být letošní zpívání u vánočního
stromu přesunuto opět do prostoru
před obecní úřad. Na tuto poslední ad
ventní akci v obci se sejdeme v sobotu
16. 12. 2017 nebo v neděli 17. 12. 2017
(bude upřesněno) v 16 hodin.
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(pokr. ze str. 1) a nevyhovujících prů
toků zejména v úsecích před rodinný
mi domy. Projektová dokumentace se
dokončuje a zastupitelstvo rozhodne
o rozsahu opravy. Výměna stávajícího
potrubí po zpracování cenového roz
počtu stavby bude zahrnuta do staveb
ních akcí a rozpočtu obce na rok 2018.
Zpracování Projektové dokumentace
na ZTV pro 4 rodinné domy za hřiš
těm byla pozastavena (přednostně se
zpracovává PD k řešení záplav v loka
litě výše uvedené).

Pokud se plánovaná akce podaří, ob
čané budou mít možnost odvážet ne
potřebné věci přímo na sběrný dvůr
a nemusí je doma skladovat po celý rok
(svoz popelnic a tříděného odpadu –
plast, papír, sklo by zůstal beze změny)
Zároveň byla podána žádost o dotaci
na víceúčelový malý nákladní automo
bil, který by sloužil ke sběru komu
nálního odpadu (90 % dotace) v obci.
Na tento automobil je možno zakoupit
další nástavby např. na posyp místních
komunikací v zimních měsících.

Restaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého
S žádostí o dotaci z Ministerstva
zemědělství ČR z programu 12966 –
Údržba a obnova kulturních a ven
kovských prvků jsme byli úspěšní.

Veřejné prostranství před OÚ
Dokončuje se projektová dokumenta
ce k územnímu řízení, řeší se typ auto
busových zastávek, osvětlení prostran
ství, umístění vodního prvku apod.
Projektová dokumentace je připravo
vána tak, že stavba může být rozdělena
do etap dle finanční situace obce.

Nalezený podstavec sochy
sv. Jana Nepomuckého

Celkové náklady na restaurování činí
175 662 Kč a z toho přidělení dotace
činí 122 963 Kč. Práce na restaurová
ní již byly započaty. Po sejmutí sochy
bylo zjištěno, že podstavec sochy byl
v minulosti zasypán a před vlastní
sochou byla vystavěna zídka z bílých
cihel. Zemina okolo podstavce byla
odkopána a podstavec byl odvezen
k restaurování.
Socha včetně postavce se vrátí na své
původní místo začátkem léta v roce
2018.
Sběrný dvůr
V podávání žádosti o dotaci na sběr
ný dvůr došlo oproti informaci z mi
nulého Zpravodaje ke změně – žádost
o dotaci bude podána přímo obcí.
V současné době se zpracovává pro
jektová dokumentace k územnímu ří
zení, která je nutná k žádosti o dotaci.
Sběrný dvůr by měl být postaven na
p. p. č. 5729 a 3971. Se zahájením vý
stavby v případě získání dotace se po
čítá v roce 2018.

Jak jsem Vás již informovala v mi
nulém zpravodaji, byla podána žádost
o dotaci na realizaci chodníku v úseku
dolní ZŠ – školní jídelna a na evaku
ační hasičský automobil (obě akce 90%
dotace). Jestli budeme úspěšní, se do
zvíme začátkem prosince 2017. V pří
padě získání dotace bude stavba zahá
jena v jarních měsících a dokončena
v průběhu prázdnin 2018.
Rada obce odsouhlasila zpracování
strategických dokumentů pro obec a to
Strategický plán rozvoje obce (nahra
zuje dokument Program obnovy ven
kova zpracovaný v roce 1999) a Pasport
místních komunikací. Oba dokumenty
jsou důležité při podání žádosti o dota
ci v nadcházejících letech.
Nové kontejnery na zelený odpad
Naše obec uspěla v žádosti o dotaci
z Kraje Smetany a Martinů na zakoupe
ní dvou kusů nových kontejnerů. Bude
vyměněn kontejner u hřbitova a další
umístěn na jaře 2018 v katastru obce.
Odečet vodoměrů
Začátkem prosince proběhne jako ka
ždoročně odečet vodoměrů pro vyúč
tování plateb za stočné za rok 2017. Tak
jako v loňském roce byla i letos podána
žádost na SFŽP ČR o snížení ceny stoč
ného pro občany (pro letošní rok byla
cena snížena na 57,25 Kč/m3 z částky
61,97 Kč/m3, kterou jsme měli dle fi
nanční analýzy skutečně platit).
Věra Chemišincová,, starostka obce

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Pomezí
Usnesení z 21. schůze Zastupitelstva
obce Pomezí konané dne 30. 8. 2017
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje:
návrhovou komisi – Leoš Šedý, Radek
Kinc; ověřovatele zápisu – Ing. Libor
Škorpík, Marie Duchečková; zapisova
tele – Milana Nespěšného
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 31. 7. 2017 bez připomínek.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí zprávu školských zařízení na
zahájení školního roku 2017/2018.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí zprávu Kontrolního výboru
bez připomínek.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Pomezí neschva
luje prodej p. č. 5857 a části p. č. 4793/10
a navrhuje pronájem p. č. 5857 žadate
lům.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
prodej p. č. 736/8 a neschvaluje navrho
vanou směnu za p. č. 402/25.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Pomezí neschva
luje prodej části p. č. 5895. Stavební
pozemek bude po vybudování inženýr
ských sítí nabízen k prodeji dle pořadí
došlých žádostí.

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Pomezí neschva
luje prodej části p. č. 761/1.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Pomezí ruší usne
sení Zastupitelstva obce Pomezí č. 4
ze dne 25. 8. 2004 týkající se prodeje
p. č. 4079 a 966, usnesení Zastupitelstva
obce Pomezí č. 4 ze dne 23. 8. 2006 týka
jící se prodeje p. č. 218/3 (nyní p. č. 5840)
a usnesení Zastupitelstva obce Pomezí
č. 6 ze dne 10. 5. 2006 týkající se prodeje
p. č. 972 část a st. p. č. 245 (nyní 4844).
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
prodej p. č. 966, 4079 a 4844 pouze za
podmínky prodeje části p. č. 969 obci
Pomezí.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Pomezí neschva
luje prodej p. č. 5840.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
prodej části p. č. 145/4.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
zpracování žádosti o dotaci na projekt
„Sběrný dvůr pro obec Pomezí“ od Re
gionální rozvojové agentury Pardubic
kého kraje za cenu 59 290 Kč a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce schvaluje částku
200 000 Kč na vypracování projektové
dokumentace na akci „Sběrný dvůr pro
obec Pomezí“.
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
vypracování projektové dokumentace
na dešťovou kanalizaci (střelnice – Bílý
potok) od firmy JAFIS Litomyšl za část
ku 110 000 Kč.
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvalu
je prodej kontejneru na odpad za cenu
15 000 Kč.

Příprava na betonování
podlahy sokolovny

Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
podání žádosti o dotaci z POV Pardu
bického kraje na vybavení sokolovny
nábytkem a nákup úklidového stroje.

Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí plnění plánu výstavby na rok
2017.
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvalu
je rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy
a z důvodu neobdržení dotace schvalu
je přeúčtování žádosti o dotaci na po
žární vozidlo z účtu 04218 do náklado
vého účtu č. 547.
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Pomezí schva
luje půjčku pro I. MŠ Pomezí ve výši
105 000 Kč.
Usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
úpravy stávajícího sociálního zařízení
v suterénu sokolovny a opravu míst
ností a vybudování nového sociálního
zařízení v suterénu sokolovny dle pro
jektové dokumentace.
Usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
výjimky z počtu žáků pro I. MŠ Pome
zí a II. MŠ Pomezí.

Společenská
kronika
Narozená miminka v Pomezí v druhé
polovině roku 2017
Jakub Műller
Nikol Kubíková 
Lukáš Nekvinda 
Dorota Stýblová 
Jana Jílková 
Eliška Svobodová 
Matyáš Fajmon 

14. 6. 2017
23. 6. 2017
26. 6. 2017
13. 8. 2017
22. 8. 2017
2. 9. 2017
15. 9. 2017

Vzpomínáme
Dne 6. 9. 2017 uplynulo
20. výročí, kdy nás navždy
opustil pan Josef Vápeník.
Stále vzpomínáme.
Manželka Milada a děti
s rodinami
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Školní rok 2016/2017 v 1. Mateřské škole (dolní) Pomezí
Přestože nový školní rok je už v pl
ném proudu, ohlédněme se společně
za tím uplynulým, v němž v naší ma
teřské škole probíhal vzdělávací pro
gram Cestujeme letem světem. Kro
mě školního výletu, který – jak jste
se mohli dočíst v minulém zpravoda
ji – tento celoroční program završil,
jsme pro děti připravili i další výlety
do blízkých i vzdálenějších míst vý
chodních Čech:
výlety do Poličky, do Litomyšle,
vlakem do Svitav, dále děti navštívi
ly obří akvárium v Hradci Králové,
ekocentrum Paleta a Natura-park
v Pardubicích, kde se seznámily se
životem zvířat a ptáků v zimě a vyro
bily pro ptáky krmítka, na jaře absol
vovaly na zámku v Potštejnu „Školu
kouzel, magie a pokusů“.
Výchovně vzdělávací program naší
MŠ tradičně obohacovaly:
• návštěvy divadelních představe
ní (divadlo Drak Hradec Králo
vé – pohádka TIK TAK, loutkové
představení „A do třetice všeho“
ve Fabrice ve Svitavách, dětský
muzikál „Hrátky na pohádky“
ve Smetanově domě v Litomyšli,
v Tylově domě v Poličce předsta
vení „Duhové bubliny“ v rámci
Mimfestu, představení žáků ZUŠ
Polička „Broučci“, „O statečném
princi“ – loutkové představení
žáků 6. tř. ZŠ Pomezí spojené s vý
tvarnou dílnou);
• výchovné koncerty „Karneval zví
řat“ ve Filharmonii v Pardubicích,
„Tradice Evropy“ – představení
v rámci mezinárodního folklor
ního festivalu ve Fabrice ve Svita
vách, „Mach a Šebestová“ v ZUŠ
v Poličce, v naší MŠ pak koncer

Poplatek za
odpad
Upozorňujeme, že 30. září skončila
splatnost poplatku za komunální od
pad. Žádáme občany, kteří dosud po
platek neuhradili, aby tak učinili co
nejdříve buď na pokladně OÚ, nebo
na účet č. 1283401369/0800, variabil
ní symbol – číslo popisné. Poplatek na
rok 2017 je stanoven ve výši 350 Kč.
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ty p. Kubáta z HAMU v Ostravě
„Královská hudební procházka
s J. S. Bachem“ a „Toníkův hudeb
ní vláček“, s p. Bílým z Filharmo
nie v Praze hudební pořad „Letem
světem“;
• výstavy Tři bratři aneb jak to bylo
v pohádce“ (Muzeum Litomyšl);
„Staročeské betlémy“, „Lego-hrač
ka století“ (CBM Polička); výstava
prací dětí na Vánoční a Velikonoč
ní inspiraci v kult. domě v Pomezí,
účast v celostátních výtvarných
soutěžích „Malování s divadlem“
(1. místo obsadil náš Matěj Šplí
chal) a „Voda štětcem a básní“
pořádaná povodím Moravy (čest
né uznání naší MŠ za kolektivní
práci);
• výtvarné dílny pro děti „Pohád
kové malování na obličej“, „Smal
tované šperky a lžičky“, „Dřevění
ptáčci“ s pí Jánovou, „Moudrá
sova“ – práce s hlínou v Mozai
ce v Poličce, keramické dílny s pí
Radkou Sobolovou.
Z dalších akcí:
• Den stromů s ekocentrem Skřítek
(Divadelní klub Polička); oslavy
Dne Země; společná akce pro ro
diče a děti sázení stromků s ná
sledným posezením u ohně na
zahradě MŠ; bruslení na zimním
stadionu v Poličce; návštěvy dopr.
hřiště v Poličce a ve Svitavách; Mi
kulášská nadílka s žáky 9. třídy ZŠ
Pomezí; návštěva muzea historic
kých vozidel a hraček v Pomezí;
filmové představení „Šmoulové“
v Poličce;
• rozloučení s budoucími školáky –
tentokrát ve spolupráci s Policií ČR
a SDH Pomezí v retro-stylu (stejně
jako fototablo, které jste si mohli
prohlédnou ve výloze obchodu pí
Boháčové), s tradičním zábavným
odpolednem, pasováním před
školáků na školáky a závěrečným
ohňostrojem. Do základní školy
od nás odešlo celkem 10 dětí, letos
u nás plní povinnou předškolní
docházku celkem 7 předškoláků;
• rozloučení se školním rokem
na školní zahradě s posezením
u ohně, opékáním, pyžamovou
diskotékou a následným nocová
ním v MŠ;
• veřejná vystoupení dětí: vánoční
vystoupení pro seniory v Penzio

nu v Poličce, besídky pro veřejnost
na Vánoce a ke Dni rodin, zpívá
ní u obecního vánočního stromu,
program na vítání občánků;
• celoroční nadstandardní aktivity
v MŠ: saunování a předplavecký
výcvik v Poličce v rámci ozdrav
ného programu, výuka angličti
ny (Mgr. Marie Peniasová) a nově
pravidelné logopedické hrátky (lo
gopedka Mgr. Alžběta Kmošková).
Rodičům a veřejnosti byly urče
ny: tradiční podzimní a jarní prodej
ovoce a moštů; přátelská sobotní po
sezení v MŠ „Přijďte s námi posní
dat“, společné bruslení rodičů a dětí
na zimním stadionu v Poličce, zájezd
pro dospělé „Putování slováckým
vinohradem“, který letos v sobotu
14. října zopakujeme (zájemci se mo
hou přihlásit na tel. čísle 461 729 208).
Na jaře 2017 absolvovaly v naší MŠ
pedagogickou praxi studentky Uni
verzity Hradec Králové – budoucí
logopedické preventistky a také stu
dentka oboru Školský management
rovněž z UHK.
V průběhu školního roku 2016/2017
došlo u nás k personálním změnám.
K 31. 12. 2016 ukončila ze zdravot
ních důvodů pracovní poměr pí uči
telka Věra Grossmannová. I touto
cestou jí děkujeme za její 14tileté pů
sobení v 1. MŠ i za všechno, co pro
školu, děti i rodiče za tu dobu vyko
nala, a přejeme jí mnoho úspěchů
v jejím podnikání i v osobním životě.
Náš dík patří i rodičům a všem
těm, kteří podpořili činnost MŠ jak
osobní účastí na našich akcích, tak
i finančně, materiálně i brigádnicky.
Vážíme si této pomoci, bez ní by
chom nebyli schopni některé z výše
uvedených aktivit zajistit.
Ve školním roce 2017/2018 k nám
bude docházet 29 dětí ve věku 2,5
až 7 let, pečovat o ně budou učitel
ky Jana Venclová, Lenka Vraspírová,
Monika Holcová, krátkodobě zastu
pující Eva Kavanová a školnice Lenka
Kropáčková. Věříme, že se nám i le
tos bude spolu s rodiči, zřizovatelem
a všemi dalšími organizacemi dařit
vytvářet dětem příjemné prostředí
plné nových přínosných a všestranně
obohacujících zážitků, kde se budou
cítit dobře děti i jejich rodiče.
Zaměstnanci 1. MŠ Pomezí (dolní)

Základní škola
Nejenom pro žáky a učitele, ale také
pro rodiče a ostatní, kteří se zajíma
jí o chod školy, dovolte malé ohlédnutí
za minulým školním rokem. Ten jsme
začali se 157 a skončili se 160 žáky. Per
sonální obsazení školy se částečně změ
nilo. Paní učitelku Rejentovou, která
odešla do důchodu, vystřídala paní uči
telka Hana Groulíková. Za paní učitelku
Hudskou nastoupila paní učitelka Marie
Benešová. S nastupující inkluzí přišly
i další asistentky pedagoga – paní Kono
pásková, Burešová a Jelínková (z loňska
paní Kašová a Skálová, během roku paní
Tulpová). Dále zůstalo vše beze změny.
Žáci se zapojili do velkého množství
akcí, o kterých se můžete dozvědět po
drobnosti ve školním časopise Zákla
ďáček, jež vychází čtvrtletně. Proto jen
rychlé připomenutí toho, co se odehrálo.

Účastnili jsme se pravidelných spor
tovních aktivit – Běh Libohájem (postup
do krajského kola), turnaje v malé kopa
né, ve vybíjené a florbalu, soutěž v atletic
ké všestrannosti pro 1. stupeň a atletický
Pohár rozhlasu pro 2. st. (medaile pro
1.–3. příčku). K pohybovým aktivitám
lze zařadit i každoroční plavecký výcvik
na prvním stupni, návštěvy dopravního
hřiště a Soutěž mladých cyklistů, kde tra
dičně dosahujeme výborných výsledků
(ve Svitavách 3. místo, v Poličce 1. místo).
Zapojili jsme se do vědomostních sou
těží – olympiády a soutěže ve znalostech
z různých předmětů, srovnávání úrovně
znalostí prostřednictvím testů Kalib
ro. Nemalé vědomosti žáci potřebovali
k účasti v Soutěži mladých zdravotníků.
Nezapomněli jsme ani na kulturu –
navštívili jsme divadelní představení,

Školní rok 2016/2017 v horní MŠ
Prázdniny jsou opět za námi a poča
sí začíná napovídat tomu, že se přiblížil
podzimní čas a s ním i nástup nových
dětí, ale i kamarádů, kteří se celé prázd
niny neviděli, do škol a školek.
Do II. Mateřské školy docházelo v loň
ském roce 29 dětí. Z toho 2 děti chodily
na sdílenou docházku (1 chodilo pouze
dopoledne a druhé pouze odpoledne).
Z toho bylo 12 děvčat a 17 chlapců. Do
základní školy v Pomezí odešlo 8 dětí a 1
přestoupilo do 1. MŠ Pomezí.
Do školky bylo přijato 9 nových dětí.
Naše MŠ pracuje podle školního
vzdělávacího programu: „Čtvero roč
ních období.“ ŠVP byl nově vypracován
k 1. 9. 2016. K naplňování cílů využí
váme co nejvíce pobytu venku, aby se
děti seznámily s okolní přírodou, jejími
krásami a rozmanitostí, s obcí i s děním
v ní. Výuka probíhá hravou, nenásilnou
formou, aby se děti co nejvíce naučily.
Během celého roku jsme výuku proklá
dali různými akcemi, jako např.:
• Dopravní hřiště
• Den stromů v Poličce
• Kino v Poličce, Trolové, Tajný život
mazlíčků, Šmoulové, Příšerky pod
hladinou
• Divadlo Jojo v MŠ
• Bruslení na zimním stadionu v Po
ličce
• Plavání
• Trampolínky
• Návštěva knihovny

•
•
•
•

Vítání občánků
Oslavy sv. Martina
Zpívání u vánočního stromu
Muzeum v Poličce – Pohádkový svět,
Hračka století – Lego
• Angličtina
• Řečový a komunikační kroužek
• Fotografování dětí
• Měření zraku dětí
• Vystoupení v Pekle (v hasičárně)
• Návštěva 1. třídy v MŠ a MŠ v 1. třídě
• Průzkum hudebnosti dětí v ZUŠ, vý
chovný koncert
• Cesta za pokladem k MDD
• Výlet na zámek Potštějn – Škola ma
gie, pokusů a vynálezů
• Pořádali jsme pro rodiče s dětmi od
polední kroužky a akce:
• Drakiáda
• Výroba vánočních přání pomocí en
kaustiky (zažehlování vosku) a přání
pro maminky
• Besídky – Vánoční, ke Dni matek
• Vánoční a velikonoční inspirace
• Rozloučení s předškoláky
Společně s 1. mateřskou školou a my
sliveckým sdružením jsme uspořádali,
Cestu Ferdy mravence.“
Na přelomu října a listopadu proběhla
v naší MŠ inspekce a kontrola BOZP.
V březnu byly vyměněny dřevěné kry
ty topení v celé školce. O prázdninách
byla celá školka vymalována, vyměněn
písek, který se v pískovišti mění pravi
delně a natřen kolotoč na zahradě u MŠ.

koncerty, muzea, filmový festival Jeden
svět, Mimefest. Kulturně se prezentova
li i naši žáci – šesťáci nacvičili loutkové
divadelní představení pro děti MŠ, zdat
ní zpěváci a recitátoři nás reprezento
vali v Poličském skřivánkovi (2. místo)
a v recitační soutěži.
Rozvíjeli jsme i zručnost našich žáků –
projekt Technohrátky, soutěže v praktic
kých dovednostech.
V rámci prevence patologických jevů
byly zařazovány různé výchovné pre
ventivní programy, některé ve spolupráci
s PPP Ústí nad Orlicí nebo se střediskem
výchovné péče Alfa ve Svitavách.
K dalším pravidelným aktivitám patři
ly konference Všeho s mírou, vydávání
školního časopisu Záklaďáček, Globe
Games, Děti bez úrazu, výlety, exkurze,
zápis do první třídy a další.
Na konci školního roku jsme se slav
nostně rozloučili se sedmnácti deváťáky,
kteří se rozešli na střední školy a učiliště.
Naše škola byla zapojena také do ně
kterých projektů: GLOBE, Recyklohra
ní, Otazníky zdraví, BOV (Badatelsky
orientované vyučování), MRKEV (Me
todika a realizace komplexní ekologické
výchovy), KRETIV, Šablony 2 (určené na
speciálního pedagoga a vzdělávání v ob
lasti matematické a čtenářské gramot
nosti). Tyto projekty budou pokračovat
i v současném školním roce.
Co se týká materiálního vybavení, byly
šatny na 2. stupni dovybaveny skříňka
mi, třídy stavitelnými lavicemi, došlo
k výměně osvětlení ve třídách, první stu
peň byl nově zasíťován, aby se mohly ve
výuce používat tablety. Stále se potýká
me s malými prostory pro činnost škol
ní družiny, jejíž kapacita je maximálně
naplněna (60 dětí). Problémy s realizací
výstupů tělesné výchovy budou naštěstí
od školního roku 2018–19 vyřešeny do
končením přestavby sokolovny.
Abychom se pouze neohlíželi za tím,
co už bylo, dovolte malý vhled do nového
školního roku. V personálním obsazení
nedošlo k žádným větším změnám, ode
šla paní asistentka Jelínková. Nastoupilo
12 prvňáčků, celkový počet žáků obou
stupňů školy se snížil na 156. Novinkami
v letošním školním roce je povinný pla
vecký výcvik, změny v projektech Ovo
ce do škol (rozšířen i na žáky 2. stupně)
a Školní mléko (1x týdně plně dotované
neochucené mléko) a zřízení pozice spe
ciálního pedagoga (paní Alena Burešo
vá). Žákům, učitelů, ale i rodičům přeje
me krásný a bezproblémový školní rok.
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Exkurze do Rakouska a Německa
Ve středu 13. 9. kolem dvanácté ho
diny noční jsme vyrazili na exkurzi
do Rakouska a Německa. Po dlouhé
noční jízdě jsme ráno přijeli na mís
to, odkud jsme jeli místním autobu

jet, aby se stihl program dne. Cestou
do Berchtesgadenu se zastavilo u jeze
ra Königssee, které bylo krásně prů
zračné a také zeleno-modře zbarvené,
a to na mě působilo velmi neobvykle.
Solné doly v Berchtesgadenu byly
také moc zajímavé, hlavně se mi líbila
projížďka na lodi, během níž bylo pro
mítáno pozoruhodné osvětlení, které
dodávalo správnou atmosféru.
Nakonec jsme čtvrtek ukonči
li v Salzburgu. Bohužel se ale počasí
zvrtlo a pršelo, tak se místo procházky
po Salzburgu šlo ubytovat na hotel.
Po hotelové snídani se vyráželo do
Straubingu, kde jsme se sešli s němec
kou rodinkou, se kterou si naše třída
dva roky dopisuje. Corinna, maličký
Gabriel a prarodiče na nás už s úsměvy

sem na Kehlstein (Orlí hnízdo). Počasí
nám určitě přálo, protože svítilo slun
ce a nebe bylo bez mráčků, takže byly
parádně vidět Alpy. Po čase stráveném
kocháním přírodou se ale muselo od

čekali v centru města. Jak jsme je uvi
děli, tak se jim každý představil a ob
darovali jsme je převážně věcmi pro
Gabriela. Bohužel jsme s nimi nemohli
navázat delší komunikaci, ale naštěstí
nám to paní učitelka překládala.
Čas rychle utíkal a my je museli
opustit a vydat se na stezku v koru
nách stromů. Zde byl veliký rozhled
po zalesněném okolí. Uplynulo to
hrozně rychle a my už se vraceli zpát
ky domů.
Myslím, že jsme si to užili a poznali
něco nového a hlavně se konečně se
známili s dopisující rodinkou.
Tereza Kropáčková, IX. třída

TJ Sokol Pomezí z. s. – fotbalový oddíl
Vážení sportovní přátelé,
nastal podzimní čas, vítr
nám fouká ze strnišť, sluníč
ko se objevuje jenom náho
dou, to je znamení pro nás
sportovce, že se blíží konec
podzimní sezony. Dejte si něco teplé
ho, voňavého pro zahřátí a začtěte se
do stránek obecního zpravodaje. Rád
vám přiblížím informace ze sportov
ního prostředí.
TJ Sokol Pomezí z. s. přihlásil pro
sezonu 2017–2018 dvě mužstva. Muž
stvo žáků, věku 9–15 let, které hraje
okresní soutěž Svitavska 8+1, a muž
stvo mužů již tradičně hraje své zápasy
v 1 A třídě Pardubického kraje. Začně
me těmi nejmenšími, kteří nám dělají
opravdu radost a pod vedením trenérů
Kudy Miroslava a Červeného Jindřicha
mladšího předvádějí skvělé výkony.
Ze svých osmi zápasů prohráli pouze
jeden jediný na hřišti Dolního Újez
du. Ostatní zápasy zvládli bravurním
způsobem hry a nechyběl ani výsledek
s dvouciferným číslem. Za tyto vý
kony si jistě zaslouží nové tréninkové
soupravy, na kterých nebude chybět
ani znak TJ Sokol Pomezí, i krásné ba
tůžky na záda pro sportovní potřeby.
Věřím, že takto vystrojeni budou šířit
dobré jméno naší obce po celém svitav
ském okrese. Jen tak dál chlapci, fandí
me vám a držíme palce.

Mužstvo mužů má ve své soutěži
mužstva velkých jmen – Svitavy, Le
tohrad, Vysoké Mýto, Přelouč, letos
nechybí ani tradiční soupeř pro der
by z Dolního Újezdu. Tato mužstva
i ostatní z okolí Pardubic mají svoji
vysokou kvalitu, proto je stále obtíž
nější vyhrávat. Kolektiv našeho muž
stva posílilo pět nových hráčů, i proto
musíme být shovívaví k výsledkům
a čekat, až nové složení mužstva najde
svoji pohodu a zúročí tréninkové úsilí.
Osobně si myslím, že lepších výsledků
se dočkáme po zimní tréninkové pří
pravě v jarním období. Tím samozřej
mě neházíme flintu do žita, ale ještě
budeme bojovat o podzimní body do
tabulky. Chtěl bych touto cestou podě
kovat všem divákům, kteří slušně fan
dí mužstvu i v době, kdy ani samotní
hráči nejásají. Velký dík patří obci Po
mezí za podporu mládeže i firmě Ky
tos Kamenec, která udržení mužského
fotbalu v naší obci pomáhá materiální
mi i finančním prostředky tradičně již
několik let.
Všem občanům a fanouškům spor
tu přeji krásný a romantický podzim,
kterým vás bude provázet pevné zdraví
a veselá a spokojená nálada.
Zdeněk Stoklásek,
předseda TJ Sokol Pomezí z. s.
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