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Informace z Obecního úřadu Pomezí
Chodník mezi školou a jídelnou
Stavba nové komunikace pro pěší
mezi druhým stupněm základní školy a školní jídelnou, tj. podél silnice
II/363, je v současné době dokončena.
Všichni, kdo prochází nebo projíždí
zmíněným úsekem, si jistě uvědomují,
jak byli žáci docházející na obědy do
školní jídelny ohrožování projíždějícími automobily. Tato situace by měla již
být minulostí.
Stavba byla rozdělena do čtyř dílčích
stavebních objektů, přičemž hlavní
stavbou byl chodník a ostatní vznikly
v souvislosti s vlastní stavbou chodníku.
Chodník je od komunikace oddělen
silničním betonovým obrubníkem
a navržen v základní bezpečnostní šířce 2 metry. Chodník tvoří 4 úseky, které
od sebe dělí sjezdy nebo místní komunikace. Pro zajištění stavby chodníku
na začátku a na konci úseku od ZŠ byly

Kanalizace u cesty od střelnice

vybudovány gabionové zdi (viz níže).
Povrch bezbariérového chodníku tvoří zámková dlažba a u snížené obruby
je vybudován varovný pás š. 0,4 m po
celé délce snížené hrany.
V chodníku je umístěna dešťová kanalizace, která bude odvádět vodu ze
silnice a chodníku pomocí silničních
vpustí.
Gabionové zdi
Tento objekt se skládá ze dvou zdí.
První zeď je dlouhá 31 m a druhá
2 m. Zeď má v nejvyšším místě 3 patra z gabionových košů. Spodní gabion
má výšku 0,5 m, střední 1 m a horní
gabion 0,5 m. V úseku nejvyšší zdi je
výkop pro chodník zajištěn pažením
z ocelových HEB profilů.
Rekonstrukce sokolovny
Rozsáhlá rekonstrukce sokolovny
také dospěla do závěrečné fáze. Nyní

nás bude čekat dovybavení šaten
a umýváren potřebným nábytkem, tělocvičným nářadím a samozřejmě se
nevyhneme ani potřebným terénním
úpravám v okolí budovy.
Všechny občany zveme na „Den otevřených dveří“ – 1. září 2018 / viz pozvánka/.
Budova sokolovny bude využita pro
sportování dětí, mládeže, žáků ZŠ
a všech občanů naší obce.
(pokr. na str. 2)

Stavba gabionové zdi

Chodník mezi školou a jídelnou
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Informace z Obecního úřadu Pomezí
(pokr. ze str. 1)
Provozní řád sokolovny bude uveřejněn na webových
stránkách obce a v dalším zpravodaji.
Dešťová kanalizace
V těchto dnech probíhají poslední dokončovací práce před předáním
stavby.
Preventivní opatření – upozornění
pro občany
Upozorňujeme občany, aby do svých
obydlí nevpouštěli cizí osoby a v žád-

Nové evakuační vozidlo Ford

Volební právo
jiných občanů
státu EU
Informace k volebnímu právu občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech
5. a 6. října 2018.
Právo volit a právo být volen ve volbách do zastupitelstva obce upravuje
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V současné době mohou volit a být
voleni ve volbách do zastupitelstev
obcí na území ČR pouze ti cizinci,
kteří jsou státními občany jiných členských států EU. Právo volit mohou
občané jiných členských států EU realizovat pouze tehdy, pokud jsou v obci
přihlášeni k trvalému pobytu (na základě judikatury i registrovanému
přechodnému pobytu) a jsou zapsáni
u místně příslušného obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů.
O zápis do dodatku musí sami požádat
o obecního úřadu, a to nejpozději do
středy 3. října 2018 do 16:00 hodin.
Podrobnější informace na www.
mvcr.cz /Informační servis / Volby
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ném případě jim nepůjčovali peníze,
které by mohli chtít získat pod nejrůznějšími záminkami.
V současné době se nejčastěji setkáváme se smyšlenými historkami
o nutnosti vrácení finančních prostředků za válečné útrapy, přeplatků
za energie apod.
Obzvláště oblíbený je příběh, že příbuzný potřebuje peníze.

V případě, že Vás takové osoby navštíví, volejte neprodleně na linku Policie ČR – tel.158.
Vážení občané,
Přeji Vám klidné a spokojené prožití
dovolených a prázdnin, načerpání nových sil do dalších dnů, týdnů a měsíců.
Věra Chemišincová, starostka obce

Z kroniky obce Pomezí
Kronika naší obce je psána od roku
1962. Nyní se podíváme s čtyřicetiletým odstupem na rok 1978, jak byl zaznamenán v kronice obce Pomezí kronikářkou Miladou Koukalovou.
Rok 1978 se nesl v celém státě i v naši
obci v duchu únorových událostí 1948
a částečně i Mnichovskou zradou roku
1938. Každá schůze MNV začínala
připomínkou historických událostí,
byly přijaty závazky na počest Února,
např. uspřádat 11 přednášek, pomáhat
s opravou klubovny SSM, vysadit 250
stromů a keřů, odpracovat pro obec
15 000 hodin a stejný počet i pro zemědělství. V novinách Nové Svitavsko
vyšly články se vzpomínkami občanů
o tom, jak se chovalo německé obyvatelstvo Limberka v roce 1938 a jak probíhal únor 1948 v Pomezí.
Velkého ocenění se dočkala kronika
obce. Umístila se v krajské soutěži na
téma „Vítězný únor a jeho plody“ na
1. místě v soutěži obcí do 2000 obyvatel a na konci roku byla naše kronika
vystavena na okresní výstavě kronik
v muzeu ve Svitavách. Na kronice tehdy pracoval kronikářský archiv složený z kronikářů, pamětníků, fotografa
p. Kaplana a malíře p. Mlynáře.
O životě a výstavbě v obci nám více
naznačí čísla rozpočtu MNV. Oproti
roku 1978 vzrostly výdaje o víc než polovinu na 857 tisíc korun. Největší položkou výdajů činilo školství s 492 tisíci korunami. Během roku probíhaly
sobotní brigády na úpravu veřejných
prostranství obce, opravovala se tělocvična, opraven byl dům č. p. 346 pro
dvě učitelské rodiny.
V průběhu roku nezahálely ani společenské organizace. Jejich členi pro
obec odpracovali stovky hodin.
Sokol pokračoval s budováním kabin, výrobou kovových branek a par-

koviště u hřiště. Chovatelé uspořádali
v červnu výstavu se 125 ks králíků,
130 ks holubů a 24 voliérami drůbeže.
Uprostřed roku MNV v hodnocení
pochválil práci Sboru pro občanské
záležitosti, místní lidové knihovny
a kronikářů. Zlepšit se měla činnost
Osvětové besedy, spolupráce poslanců
a občanů, vzhled obce a výsadba zeleně. V obci se dařilo omezovat kriminalitu, objevovaly se jen ojedinělé drobné
přestupky.
Zásobování prodejen bylo dobré, ale
nedostávalo se vepřových a hovězích
konzerv, zeleniny a některého průmyslového zboží. Ke konci roku vázlo zásobování uhlím.
JZD Poličsko bylo vedené Ing. Miroslavem Vackem a své administrativní
sídlo přesunulo do Poličky, Hegerovy
ulice.
Rostlinná výroba byla v průběhu
celého roku stíhána chladným a deštivým počasím. Sklizeň obilí se posunula už na konec srpna a září. Potkala
se tak se sklizní brambor. Díky obětavosti lidí se podařilo dosáhnout jedné
z nejlepších sklizní. Výnosy obilí byly
48,3 q a brambor 291 q na hektar.
Živočišná výroba získala novou vázanou stáj pro 500 ks jalovic. Na konci
roku mělo družstvo 768 ks krav s průměrnou dojivostí 9,5 l mléka na krávu
a den a tučností přes 4 %. Zařadilo
se tak v dojivosti na 5. místo v okrese. Průměrný hodinový výdělek člena
družstva činil 10,66 Kč a vydělal si tak
za rok 26 988 Kč.
Státní statek Svitavy dokončil v dolní
části obce dva dvojdomky a v Čemolenu vystřídal ve vedoucí funkci pana
Skupníka pan Sláma.
Z kroniky obce Pomezí
Mgr. Jiří Svoboda

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Pomezí
Usnesení z 25. schůze Zastupitelstva
obce Pomezí konané dne 23. 5. 2018
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje:
návrhovou komisi – Marta Zerzánková, Mgr. Jana Venclová, ověřovatelé
zápisu – Leoš Šedý, Jiří Dočekal, zapisovatelem – Milana Nespěšného
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje program schůze dle pozvánky.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí příjmy a výdaje rozpočtu za
rok 2017 k 30. 4. 2018.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje plán práce Rady obce a Zastupitelstva obce na 2. pololetí 2018.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje prodej p. č. 518, 83/2 a část 3976/1 za
cenu 20 Kč/m2.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje prodej části p. č. 894 za cenu 20 Kč/
m2.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje prodej části p. č. 3976/12 a části
538/1 za cenu 20 Kč/m2.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje dotace z Programu pro poskytování
dotací z rozpočtu obce Pomezí pro: SH
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pomezí 50 000 Kč
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Pomezí pro:
Tělovýchovná jednota Sokol Pomezí
z.s.
110 000 Kč
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Pomezí, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona,
v platném znění schvaluje:
• pořízení Změny č. 2 Územního
plánu Pomezí dle návrhu obsahu
změny, který je přílohou tohoto
usnesení. Změna č. 2 bude pořízena zkráceným postupem. Obsahem
Změny č. 2 ÚP Pomezí je prověření množnosti realizace stavby pro
ustájení hospodářských zvířat do
max. 30 ks dobytčích jednotek v zastavěném území ve stabilizované

ploše s funkcí Plochy výroby a skladování – lehký průmysl – VL, na
západním okraji zastavěného území
obce Pomezí, vymezené pozemky p. č. 1038/1, 4100/1, 4100/1 a st.
p. č. 730.
• Věru Chemišincovou, starostku
obce, jako určeného zastupitele ve
věci pořízení Změny č. 2
• v přenesené působnosti, na základě § 6 odst. 6 písm. b) zákona
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, žádost o pořízení Změny č. 2 ÚP
Pomezí Městským úřadem Polička
(v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí, že v souladu s ustanovením
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, na základě výsledku konkursního řízení, jmenovala Rada obce
Pomezí na pracovní místo ředitele:
• Základní školy Pomezí, okres Svitavy pana Bronislava Králíčka
• I. Mateřské školy Pomezí 283 okres
Svitavy paní Šárku Kašovou, DiS
• Školní jídelny Pomezí 283 okres Svitavy paní Bc. Jaroslavu Kubíkovou
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Smetany a Martinů.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Poličsko.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí „Základní pravidla postupů
souvisejících se zpracováním osobních
údajů“.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje „Plán rozvoje sportu v Pomezí“.
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje nákup trubek na dešťovou kanalizaci u domu č. p. 275 v délce 35 m.
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
nákup části p. č. 5860 (cca 305 m2) za
cenu 80 Kč/m2. Zhotovení geometrického plánu a sepsání smlouvy zaplatí
obec.

Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje prodej části p. č. 5958 o výměře do
3000 m2. Cena za prodej 20 Kč/m2.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí plnění plánu výstavby v obci.
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje rozpočtová opatření č. 4 dle přílohy
zápisu.

Přehled akcí
červenec Tenisový turnaj
1. 9.

Žehnání has. auta

27. 10. Zabíjačka

Sokol
areál SDH
Pomezí
hasičárna SDH
Pomezí

11. 11. Sv. Martin

areál ZŠ

1. 12.

Vánoční inspirace

sál – OÚ

5. 12.

Peklo v hasičárně

SDH

Zájezd pro
důchodce adv.
SPOZ
Trhy, divadlo
Zpívání
22. 12. u vánočního
areál OÚ
stromu
Předsilvestrovský
30. 12.
sportovní areál
běh
8. 12.

Program 1. září
Program žehnání hasičského auta
a slavnostní otevření sokolovny
1. září 2018
• 13:30 hodin žehnání hasičského
auta
• 15:00 vystoupení Heidi Janků
• 16:30 ukázky dovednosti hasičů
• 19:00 večerní zábava, hraje ABC
Boskovice
• 13.00–17.00 hodin – Den otevřených dveří rekonstruované sokolovny
Občerstvení zajištěno
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Zveme Vás do
Kraje Smetany
a Martinů
Bystré
9.–13. 7. 2018 – Filmový týden –
Kino Bystré zve na letní filmový týden, během něhož uvede filmy: Black
Panther, Nejtemnější hodina, Dvě
nevěsty a jedna svatba, Tři billboardy
kousek za Ebbingem, Ferdinand. Promítat se bude každý den od 19 hod.,
dětské představení Ferdinand začne
v 17 hod.
Litomyšl
5. 7. 2018 – Charles Gounod: Svatocecilská mše
13:30–15:00, Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl
Při tradiční děkovné bohoslužbě
celebrované Mons. Tomášem Halíkem zazní skladby Antonína Dvořáka
a Slavnostní mše Charlese Gounoda
k poctě svaté Cecílie, patronky zpěváků, hudebníků a hudby.
6. 7. 2018–31. 8. 2018 – Toulovcovy
prázdninové pátky
18:00 a 19:30, Toulovcovo náměstí
Každý pátek o prázdninách se koná
na Toulovcově náměstí pohádka nejen
pro děti a folkový koncert nejen pro
dospělé (6. 7. Jan Burian, 13. 7. Megaphone, 20. 7. Ivan Hlas trio, 27. 7. Neřež).
11. 7. 2018–29. 8. 2018 – Středa, hudby Vám třeba
19:30, v park u Smetanova domu
11. 7. ˇXilt, 18. 7. Do větru, 25. 7. Lucky Joke, 1. 8. Věneband
Každou prázdninovou středu posezení s živou hudbou různých žánrů v hudebním pavilonu v parku za Smetanovým domem. Občerstvení zajištěno.
26. 7. 2018 – Večer s galerií: Lucky
Joke
17:30, Dům U Rytířů, Litomyšl
Spojení jazzu a funku v podání saxofonu, kytary a cajonu Vám představí litomyšlská kapela Lucky Joke.
Polička
13.–14. 7. 2018 – Colour Meeting
Multikulturní festival v krásném
prostředí poličského parku u hradeb.
www.colourmeeting.cz
14.–20. 7. 2018 – Řezbářské dny na
Svojanově; www.svojanov.cz
14. 7. 2018 – Festival akustické hudby
na Svojanově; ww.svojanov.cz
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Žáci ZŠ Pomezí pokračovali
v poznávání Rakouska
Pátek 11. května 2018 byl pro žáky
druhého stupně ZŠ ve znamení dalšího
nevšedního školního dne. Čekala je totiž, v letošním školním roce již druhá,
zahraniční cesta. Tentokrát vyrazili
poznávat rakouské hlavní město – Vídeň. Návštěva Vídně tematicky navázala na třídenní zářijovou exkurzi do
okolí rakouského Salzburgu a německého Straubingu.
Vyučující
německého
jazyka
Mgr. Martina Klímová a třídní učitelé

dou, nabízela pohled na nejvýznamnější monumenty města a pozvolna
směřovala do Císařské hrobky Habsburských panovníků, které bezpochyby dominuje mohutný cínový sarkofág
ukrývající ostatky císařovny Marie Terezie.
Nejočekávanější zastávkou pak dozajista byl světoznámý lunapark Prater,
který nabízí řadu adrenalinových i oddechových atrakcí. Jeho dominantou je
obří ruské kolo nabízející nezapome-

Žáci ZŠ ve Vídni

sedmáků, osmáků a deváťáků nachystali pro žáky výběr toho nejzajímavějšího, co Vídeň nabízí, a nezapomněli
výlet okořenit také špetkou adrenalinu
a „šopování.“
Cílem bylo žákům představit rakouskou metropoli jako město plné památek a historie, ale také jako moderní
město plné života a zábavy a vystavit
je nejrůznějším situacím, ve kterých by
mohli v praxi uplatnit svoji znalost německého jazyka.
První bodem programu bylo dvanáctipatrové akvárium a terárium (Haus
des Meeres), které se nachází v bývalé
dělostřelecké věži postavené během
druhé světové války. Zde mohly děti
vidět množství více či méně exotických
zvířat, zejména ryb a plazů v dokonale
autentickém prostředí.
Následná procházka historickým
centrem Vídně, naplánovaná a komentovaná panem učitelem Jiřím Svobo-

nutelný výhled z výšky téměř 65 metrů, který jsme si samozřejmě nenechali
ujít. Během vyhlídkové jízdy si žáci
prohlédli z výšky také celý areál parku
a vytipovali atrakce, které si poté vyzkoušeli na vlastní kůži.
Po závěrečném nákupu nezbytných
suvenýrů v obchodním centru už nezbývalo, než za všechny zúčastněné
dodat jednoznačné: „Bylo to super
a auf Wiedersehen!“
Mgr. Marie Benešová

Společenská
kronika
Děti narozené od 1. 2. 2018
Oliver Cvrkal a Ondřej Cvrkal
David Pešava
Antonín Oldřich Jána

Na procházku rájem s 1. Mateřskou školou (dolní)
byste se mohli vydat, kdybyste se
s námi v neděli 3. června 2018 vypravili na školní výlet do Bystřice nad Pernštejnem. Areálem někdejšího sídla hraběte Mitrowského nás „rájem“ provázel
pracovník tamního centra EDEN, který
nás mimo jiné seznámil s historií i současností tohoto víceúčelového zařízení.
Cestou děti i jejich rodiče čekala spousta
zajímavostí a překvapení:
V kanceláři bytu bývalého správce si
děti vyzkoušely psaní husím brkem, na
místní farmě s oslíkem Tondou, ovečkami a dalšími zvířaty si děti zkusily, jaký
je pohled na svět z koňských hřbetů. Ve
staročeské vesnici ochutnaly buchty paní
mlynářky, v pazderně zkoušely zpracovat len, v dalších domcích se seznámily
s prací tkalce a ševce, přivoněly k bylinkám babky kořenářky, u včelaře si popovídaly o včelách a jejich životě a taky si
vyráběly svíčky z pravého včelího vosku.
Po dobrém obědě na naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče (všichni vč. paní
učitelek byli převlečeni do dobových
kostýmů) čekal v salónu sám pan hrabě
Mitrowský. aby předškoláky „pasoval“
na školáky a popřál jim všechno dobré
na cestě za vzděláním. Slavnostní akt
završilo předání cen generálního ředitele

povodí Moravy vítězům výtvarné soutěže na téma „Voda a cestování“.
A pak už zbýval čas na prozkoumání
dalších součástí areálu Eden, které na
děti ještě čekaly: prostory s tzv. příběhem půdy s obří krtčí hromádkou, tunely a žížalami; poznávání předmětů,
zvuků, vůní…, výstava „Igráček včera
a dnes“; dílny pana kováře a stolaře; staré
zemědělské stroje atd. V neposlední řadě

zaujal také „ekologický“ dům se střediskem ekologické výchovy se vzdělávacími
tématy od ekosystémů přes třídění odpadů až po výrobu elektřiny. (Konkrétní
ukázky a porovnání výkonnosti a spotřeby žárovek, úsporných i LED-svítidel
byly inspirací hlavně pro nás dospělé.)
Domů jsme se všichni vraceli v dobré
náladě plni příjemných zážitků, na které
budeme rádi vzpomínat.

Rozhovor s Petrem Jandou velitelem JPO III. Pomezí
Pro ty, kteří by ho neznali – Petr Janda
je občanem Pomezí a v současné době
je velitelem jednotky požární ochrany.
Našel si čas a ochotně odpověděl na následující otázky, které nám ho představí
jako hasiče i jako obyvatele Pomezí.
Jak dlouho jsi členem dobrovolných
hasičů a od kdy vykonáváš funkci velitele výjezdové jednotky?
Členem SDH Pomezí jsem již 25 let
od roku 1993 a velitelem jednotky jsem
11 let.
Jaký je rozdíl mezi JPO a SDH?
Sbor dobrovolných hasičů je společenská organizace zajišťující kulturní
a sportovní vyžití pro své členy a pro
obce. Jednotka požární ochrany je zřizována obcí za účelem ochrany obyvatelstva před požáry a živelnými pohromami.
Ke kolika zásahům pomezská jednotka
ročně vyjíždí?
V roce 2017 jsme byli u 27 zásahů.
Vzhledem k rozmarům počasí jezdíme v době sucha k požárům v přírodě,

v době přívalových dešťů máme práci
s vodou a potom to jsou požáry objektů
a technické zásahy. Mezi nejtěžší loňské
události patřil zásah při výbuchu munice v Poličských strojírnách, kdy šlo
přímo o životy zasahujících hasičů. Náročný byl i zásah v závěru roku u požáru rodinného domu v Radiměři. Výjezd
zásahového vozu s hasiči musíme splnit
do 10 minut, ale nám se daří vyjíždět do
4 minut.
Popiš nám činnost velitele u zásahu?
Již během cesty komunikuji s operačním střediskem, na místě se hlásím
u velitele zásahu a dostávám přidělenou práci pro své hasiče. V případě,
že jsme u zásahu první, tak provádím
průzkum zaměřený na záchranu osob,
zvířat a majetku. Musí se zajistit odpojení elektřiny, plynu a zahájit co nejlepší
hašení objektu.
Jsi spokojený s technikou a vybavením
hasičské jednotky Pomezí?
Jsem spokojený, ale dříve tomu tak nebylo. Nyní se však díky péči obce a dota-

cím dostáváme k moderní technice. Na
vodu máme různá čerpadla, pro práci se
stromy máme motorové pily, při hašení
požáru je naší oporou Tatra 815 a pro
dopravu hasičů vlastníme nový evakuační automobil Ford. Základem je ale
kvalitní vybavení zasahujícího hasiče.
Nyní máme i dva nové moderní dýchací
přístroje. Vývoj techniky jde rychle dopředu. Museli jsme si zakoupit tablet, na
který nám zasílají popis události a navádí nás pomocí GPS na místo zásahu,
a současně vidíme, které další jednotky
s námi vyjíždějí. Museli jsme se dovybavit digitální spojovací technikou, která
umožňuje kvalitní komunikaci a rychlé
předávání zpráv operačnímu středisku.
Dobře, jsi spokojený, ale je něco, co
není v pořádku?
Začíná být problém s 26 let starou Tatrou 815. Máme zažádáno o novou cisternu z evropských peněz, ale pořadník
je dlouhý. Pokud by nákup nové cisterny
nedopadl, tak musíme s ohledem na bezpečnost zasahujících (pokr. na str. 6)
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(pokr. ze str. 5)
hasičů a pro zajištění ochrany obyvatel
přistoupit k repasování vozidla v ceně
3,5 miliónu s 50 % státní dotací.
Jak probíhá výcvik hasiče naší výjezdové jednotky?
Každý hasič prodělává 40hodinové
školení za rok. Velitelé, strojníci a obsluha pil mají své speciální školení. Pro
zdokonalení hašení máme na podzim
domluvené školení ve Vysokém Mýtě.
Mají tam speciální kontejner Flashover, ve kterém se hasiči naučí efektivnímu hašení požáru v uzavřeném prostoru.
Jak je na tom požární sport v Pomezí,
který Vám připravuje hasiče pro výjezdovou jednotku?
Letošní sezóna je velice úspěšná. Mládeži se daří v okresní lize a na soutěži
Plamen mladší i starší obsadili 3. místa.
Starší tím již popáté za sebou postoupili
do krajského kola. Dorostenky na okrskové soutěži obsadili druhé místo. Dorostenci skončili v okresní soutěži v Kamenci druzí a postoupili do krajského
kola v Chrudimi, kde zvítězili a poprvé
v historii budou soutěžit v republikovém kole! V soutěži jednotlivců zvítězil
v okrese i v kraji Martin Jukl. Muži po
17 letech postoupili z okrsku do okresní
soutěže v Dlouhé Loučce.
Odbočme na chvíli od SDH. Jaké jsou
Tvoje koníčky?
Hlavním koníčkem byli vždycky hasiči. Nyní se více věnuji rodině. Strašně
rád jezdím s manželkou a psem na Vysočinu. Baví mě výlety na Milovy a do
blízkého okolí. Na dovolenou jezdíme
na konci prázdnin na Slovensko do termálních lázní. Teplá voda a výlety s již
nižšími teplotami vzduchu mi dělají
dobře.
Jak se Tobě, Petru Jandovi, žije v Pomezí?
Opravdu se mi zde žije dobře. Máme
zde dostatek všeho, co potřebujeme, a je
to blízko do Poličky. Pracovně jezdím
po celé republice a mohu říct, že Pomezí
je hezká vesnice a velmi rychle se modernizuje a vzkvétá.
Je něco, co bys chtěl v obci změnit?
Z pohledu hasiče – máme špičkové
hasičské sportovce, kterým chybí pro
jejich další rozvoj tartanová dráha,

kterou mají např. v Kamenci či Sádku.
Z pohledu občana jsem spokojený.
Chceš v závěru něco vzkázat svým spoluobčanům?
Chci poděkovat obci a sponzorům za
finanční podporu. Samotné SDH by nebylo schopné finančně utáhnout takto
rozsáhlou sportovní činnost. Poděkování si zaslouží vedoucí všech našich
sportovních družstev. Velké poděkování si zaslouží manželky a rodiny hasičů,
kteří při zásazích riskují své životy.

A nějaká „hasičská“ rada na závěr?
Každý zná dobře své okolí a může jednoduše předejít škodám na svém majetku, například prokopáním odvodňovací rýhy nebo pročištěním kanálu.
Velkou pozornost by měli lidé věnovat
nabíjení mobilů, tabletů a další elektroniky. Od rozpálených nabíječek vzniká
velké množství požárů. Odpojujte také
rychlovarné konvice od sítě při odchodu z domovů.
Za rozhovor děkuje Mgr. Jiří Svoboda

TJ Sokol Pomezí z. s. – fotbalový oddíl
Pokusím se vám v krátkosti přiblížit právě skončenou
sezónu fotbalového oddílu,
který je součástí TJ Sokol
Pomezí z.s.
Naše „zlatá mládež“ dosáhla skvělého úspěchu. V okresní
soutěži žactva 8+1 obsadil tento kolektiv třetí místo, pod vedením dvojice Kuda Miroslav senior – Červený
Jindřich junior. V tomto kolektivu se
velmi střelecky dařilo P. Elisovi, J. Pohlovi a D. Horníčkovi, kteří nastříleli
dohromady 72 branek do sítí soupeřů.
Klobouk dolů, chlapci!
A co čeká tento kolektiv v blízké
době?
Nejprve poděkování TJ za reprezentaci obce v okrese, následně sladká
rozlučka se žákovskými léty, neboť 9
hráčů tohoto kádru bude pokračovat
od nové sezóny v soutěži dorostu. Tato
soutěž bude velice náročná, jelikož naši
patnáctiletí borci budou bojovat v kategorii 15–19 let. Bude-li tato soutěž
okresní nebo krajská, rozhodne výbor
společně s trenéry na základě soupisky
nového mužstva.
Přesto vám, chlapci, držíme palce
a do nové sezóny přejeme hodně štěstí
a dobrou fyzickou kondici.
Mužtvo mužů po pěti letech opouští soutěž 1 A třídy krajského přeboru.
Nový soutěžní ročník bude hrát svá
utkání v 1 B třídě, kterou organizuje
rovněž Pardubický kraj. I tento kolektiv zřejmě dozná velké změny. Nastoupí
nová trenérská dvojice, tady spoléháme

na ty, kteří mají svoje srdíčko v Pomezí. Jejich jména se dozvíte v červenci
během čtyř přípravných utkání, která
sehrajeme všechna v průběhu měsíce
července na domácí půdě. Soupeřem
nám budou: divizní dorost Ústí nad
Orlicí, Chotěboř, Maletín z jižní Moravy a družstvo Cerekvice jako malé
přátelské derby. O přesných termínech
těchto zápasů budou věrní fanoušci informováni prostřednictvím obecního
rozhlasu a facebooku.
Značně obměněn, a tady doufáme, že
úspěšně, bude i hráčský kádr. I o tomto
vás budeme informovat až po skončení
letní přípravy. Myslím, že naši fanoušci se mají na co těšit.
Věřte mi, že vychovat pro oddíl vlastní hráče od žáků až po hlavní soutěž
mužů je v dnešní mediální době úkol
přímo nadlidský. Proto prosím rodiče – zamyslete se nad tím, jak vaše
ratolesti tráví svůj volný čas. Ve věku
do 16 let hrají v ostatních mužstvech
úspěšně i dívky. Rádi je přijmeme do
našeho sportovního kolektivu, který
má být základnou zdraví, pohybu a radosti ze života.
Přeji vám všem pevné zdraví, mnoho
krásných letních dní plných sluníčka
a našim fandům potřebný optimismus
do nové sezóny. Věřím, že bude líííp.
O dovolené, prosím, relaxujte, sportujte a radujte se.
To vše vám za TJ Sokol Pomezí přeje
Zdeněk Stoklásek,
předseda TJ Sokol Pomezí z. s.
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