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Informace z Obecního úřadu Pomezí
Vážení spoluobčané,
držíte v rukou první letošní číslo
zpravodaje. Konečně se nám po dlou
hé zimě blíží jaro a nastane pro Vás
úklid zahrádek, zahrad a přilehlých
míst okolo domů. I obec se bude sna
žit o úpravu a údržbu obecních pro
stor a pozemků, aby naše obec byla
co nejkrásnější. Tak jako v loňském
roce umístíme na autobusové zastáv
ky truhlíky s květinami (snad nám
letos truhlík nikam „neuteče“) a před
obecním úřadem budou osázeny velké
květináče. Prostor hřbitova u kostnice
bude nově osázen dle návrhu zahrad
ního architekta a v katastru obce bu
dou vysázeny další stromky a keře.
Přeji Vám příjemné prožití veli
konočních svátků a pouť bez deště
a chladu.

Výstavba v obci v roce 2018
Sokolovna
I v zimních měsících pokračovaly
práce na rekonstrukci budovy so
kolovny. Byly dozděny nové příčky,
dokončeny rozvody elektroinstalace,
vody, kanalizace a topení. Je započa
to s omítkami v jednotlivých míst
nostech. V březnu se práce rozjedou
naplno, aby celý objekt byl dokončen
do stanoveného termínu. Základní
kámen nalezený spolu ze zakládací
listinou je umístěn u vchodu do so
kolovny.
Chodník mezi ZŠ a ŠJ
V žádosti o dotaci byla obec úspěš
ná. Bylo provedeno výběrové řízení
na zhotovitele a podepsána smlou

Poplatky 2018
Poplatky lze hradit na č. účtu
1283401369/0800, variabilní symbol –
číslo popisné, nebo hotově na pokladně
OÚ.
Poplatek za komunální odpad: 350 Kč
splatný do 30. 10. 2018 (v případě dvou
splátek – 1. splátka do 30. dubna, 2. splát
ka do 30. října)
Poplatek za psa: 100 Kč, za každého
dalšího 150 Kč, splatný do 31. 12. 2018
Nájem pronajatých pozemků: dle
smlouvy
Nedoplatky občanů Pomezí z minulých
let splatné k 31. 12. 2017:
Poplatek za komunální
odpad:
22 198 Kč
Poplatek za psa
1 300 Kč
Stočné:
20 217 Kč

Stočné
Upozorňujeme občany, aby jakoukoliv
změnu týkající se stočného (např. výše
a četnost záloh na stočné) a VODOMĚ
RŮ (výměna vodoměru – stav starého
vodoměru při výměně a číslo nového
vodoměru, instalace podružného vodo
měru 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 hro
bu, změna nájemce nebo adresy apod.).
Ukládání ostatků do hrobů a to i v ur
nách je možné POUZE s předchozím
písemným souhlasem provozovatele ve
řejného pohřebiště – Obce Pomezí.

va s firmou Skanska, a. s. Litomyšl
v částce 2 649 278,37 Kč s DPH. Do
tace je 90 %.
Termín dokončení stavby je do kon
ce června 2018. Po dokončení akce se
zvýší bezpečnost občanů a žáků pro
cházejících daným úsekem.
Evakuační automobil
pro JPO III. Pomezí
I v tomto případě byla žádost o do
taci kladně vyřízena. Po výběro
vém řízení byla podepsána smlouva
s THT Polička, s. r. o. o dodání au
tomobilu pro JPO III. Jedná se o do
pravní automobil s celkovou hmot
ností do 3500 kg, který umožní
přepravu jednotky požární ochrany
na místo zásahu nebo přepravu osob
při plnění úkolů na úseku ochrany
obyvatelstva. Kabina osádky doprav
ního automobilu bude vybavena nej
méně osmi sedadly, požárním svět
lometem, radiostanicí a další nutnou
technikou předepsanou pro tyto au
tomobily. Celková cena za kompletní
dodávku je 1 024 870 Kč. Dotace je
90%.
Rozšíření veřejného osvětlení
Projektová dokumentace je připra
vena, probíhá výběr dodavatele. Prá
ce započnou v jarních měsících.
Dojde k rozšíření veřejného osvět
lení v úseku od Vajsových po původ
ní fotbalové hřiště a od areálu chova
telů směrem k nové zástavbě.
Dále se zpracovává projektová do
kumentace v souvislosti s akcí ČEZ –
který bude rozvody knn v úseku od
kostela na horní konec obce ukládat
do země. Ve zmíněném úseku musí
obec rekonstruovat veřejné osvětlení,
také uložení kabelů veřejného osvět
lení do země, vybudování nových
sloupů osvětlení, pokud nechceme
(pokr. na str. 2)
mít třetinu obce
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Informace z Obecního úřadu Pomezí
(pokr. ze str. 1) bez osvětlení. Před
pokládaná cena nového veřejného
osvětlení se bude pohybovat oko
lo 6 miliónů Kč. Termín realizace:
2018-2019
V této souvislosti prosím občany,
kterých se plánovaná akce dotýká
o sounáležitost:
V jarních měsících Vás v domác
nosti navštíví pověření pracovní
ci a zastupitelé obce se Smlouvou
o právu provést stavbu. Je to smlouva
shodná se smlouvami, které jste již
podepisovali projektantům z ČEZU.
Obec musí mít smlouvy podepsá
ny na výstavbu veřejného osvětlení,
kterou musíme provést, aby se část
obce neocitla ve tmě (kabely veřejné
ho osvětlení budou uloženy s kabely
energetiků). Tato stavební akce neby
la plánovaná, přesto se musí provést.
Děkuji všem občanům, kterých se
tato akce dotýká, za vstřícnost.
Veřejné prostranství před OÚ
Realizace této akce se přesouvá na
rok 2019 z důvodu podání žádosti
o dotaci na chodníky, které budou
umístěny z obou stran silnice. Chod
níky, přechody pro chodce a souvi
sející úpravy okolo silnice II. třídy

Statistika
obyvatelstva
Počet obyvatel Pomezí
k 31. 12. 2017: 1237
Pohyb obyvatel za rok 2017:
Přihlášení26
Narození 
18
Odhlášení21
Úmrtí	
11
Průměrný věk obyvatel Pomezí je
40 let (muži 38 let, ženy 41 let).
Počet obyvatel podle věku:
0-18 let258
19-40 let369
41-65 let431
66-80 let151
81 a více let
32
Nejčastější jméno:
1. Jana, Jiří
2. Marie, Petr
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představují velkou část finančního
rozpočtu plánované stavby a je v zá
jmu obce provést celou akci v jedné
etapě.
Sběrný dvůr
Také realizace této stavební akce je
přesunuta na rok 2019. Žádost o do
taci bude podána v podzimních mě
sících, kdy bude vyhlášena výzva.
V současné době se zpracovává pro
jektová dokumentace a na parcelách
byly provedeny předepsané geologic
ké vrty.
Výměna dešťové kanalizace
V úseku od střelnice po ŠJ byla
zhotovena projektová dokumentace
k výměně dešťové kanalizace. Byla
provedena kamerová zkouška po
trubí a určeny úseky výměny původ
ní kanalizace za novou o průměru
DN500, oprava propustků, zbudová
ní odvodňovacího žlabu. V současné
době je vybrán zhotovitel a akce bude

dokončena do června 2018. V souvis
losti se zmiňovanou stavbou dojde
k dočasnému omezení provozu na
místních komunikacích souvisejí
cích s opravovaným úsekem.
Děkujeme za pochopení.
Sportovní areál u ZŠ dolní
Tak jako v loňském roce bude pro
vedena předsezónní úprava povrchu
pumptrackového hřiště.
Výměny se dočká povrch více
účelového hřiště, který již dosloužil
a bude nahrazen novým povrchem
TigerTurf, který nahradí umělou trá
vu. Realizace v měsíci květnu.
Sv. Jan Nepomucký
Do léta se na svůj zasypaný a zno
vu objevený podstavec vrátí socha
Sv. Jana Nepomuckého.
Také tato socha je restaurována za
pomocí dotace z ministerstva země
dělství.
Věra Chemišincová, starostka obce

Odpady v roce 2018
V pondělí 9. 4. 2018 proběhne v naší
obci mobilní svoz nebezpečných a ob
jemných odpadů, elektrozařízení a pne
umatik. Odpady přistavujte k odvozu
nejdříve v pátek 6. 4. 2018 na obvyklá
svozová místa.
V pondělí 23. 4. 2018 proběhne sběr
starého železa.
Do nebezpečných odpadů patří – staré
barvy, ředidla, oleje (v uzavíratelných
nádobách), chladicí kapaliny (fridex),
brzdové kapaliny, olejové filtry, textilie
znečištěné nebezpečnými látkami, obaly
od nebezpečných látek, monočlánky, au
tobaterie apod.
Do objemných odpadů patří – odpady,
které se svým rozměrem nevejdou do
popelnice (kusy nábytku, matrace, lino
lea, koberce, lyže apod.)
Do elektrozařízení patří – vše, co je na
elektrický pohon včetně baterií (lednič
ky, sporáky, elektrické trouby, pračky,
sušičky, vysavače, ruční nářadí, hrač
ky apod.)
Pneumatiky – připravujte k odvozu
pouze osobní pneumatiky!!!
Upozorňujeme občany, že při mobil
ním svozu se neodváží eternity, stavební
suť, stará okna a rámy, asfaltové lepenky
a jiné stavební odpady!!!
Občané mohou celoročně bezplatně
využívat Sběrný dvůr v Poličce na uli
ci Hegerova (tel. 733 267 613), provozní
doba:
Po, St, Pá
12.00-18.00
(v době zimního času do 16.30)
Čt, Pá
8.00 – 12.00
Obec se snaží snižovat produkci zbyt
kového komunálního odpadu, který
končí v popelnicích. Byly rozmístěny
kontejnery na biologicky rozložitelné
odpady. Pravidelně se rozšiřuje sběrná

Společenská
kronika
Děti narozené od 1. 9. 17 do 31. 1. 18
září:
Eliška Svobodová
Matyáš Fajmon
říjen:
Anna Kincová
listopad:
Markéta Dočekalová
prosinec:
Tereza Kadidlová
Tony Pachovský

Přehled akcí

síť na tříděný sběr odpadů a počet nádob
na stanovištích.
Prosíme občany, aby do kontejnerů na
trávu (biologicky rozložitelný odpad) nevhazovali větve a kamení!!!
Zastupitelstvo se snaží motivovat ob
čany ke třídění odpadů snižováním
místního poplatku za provoz systému
shromažďování, přepravy, třídění a od
straňování odpadů.
Obec na základě smlouvy o zajiště
ní zpětného odběru a využití odpadů
z obalů se společností EKO-KOM do
stává finanční odměnu podle množství
vytříděných odpadů, kterou zcela vyu
žívá na snižování poplatku občanům.
Díky vyššímu množství vytříděných
odpadů obdržela obec v roce 2017 od
měnu ve výši 213 000 Kč (2016 odměna
174 400 Kč).
Porovnání produkce odpadů
za rok 2016 a 2017:
2016
2017
plasty
25,2 t
31,69 t
papír
16,4 t
18,72 t
sklo
16,26 t
16.46 t
zbytkový odpad
185,9 t
195,0 t
biologicky
rozložitelné
odpady
138,2 t
147,7 t
V současné době obec připravuje pro
jekt výstavby sběrného dvora k žádosti
o dotaci z programu SFŽP. V případě
získání až 85°% dotace je plánovaná vý
stavba v roce 2019.

20. 1.

Ples SDH

sál (proběhl)

17. 2.

Ples MS Balda

sál (proběhl)

24. 2.

Dětský karneval

3. 3.

Stolní tenis

11. 4.
15. 4.

III. ZAHÁJENÍ SEZÓNY
15. 4. 2018

Již potřetí zahájíme sezónu na Poličském
náměstí. Poté bude následovat vyjížďka
cca 5O km po Vysočině.
Program:
• 13:00 Sraz na Palackého náměstí
v Poličce
• 13:30 Žehnání mašinám s knězem
• 14:00 Vyjížďka
• 15:30 Pomezí prostranství před horní
samoobsluhou – vystoupení kaskadéra
JAKUBA KYKALA
Občerstvení v Pomezí zajištěno.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

1. stupeň ZŠ
Motorkáři
Pomezí

27. 4.

Všeho s mírou

sál – základní
škola

28. 4.

Pouťová zábava

sál – SRPŠ ZŠ

5. 5.

Dětská hasičská
soutěž

sportovní
areál – SDH
Pomezí

19.–20. 5.
9. 6.
22. 6.

Výstava drobného
SCHDZ Pomezí
zvířectva
areál – MS
Dětský den
Nova, 1. MŠ
Rozloučení se
areál
školáky MŠ I.

červenec Tenisový turnaj
1. 9.

Vás zvou na

Zápis do 1. třídy
ZŠ Pomezí
Zahájení
motorkářské
sezóny

sál OÚ
(proběhl)
sál OÚ Sokol
(proběhl)

Žehnání has. auta

27. 10. Zabíjačka
11. 11. Sv. Martin

Sokol
areál – SDH
Pomezí
hasičárna –
SDH Pomezí
areál –
základní škola

1. 12.

Vánoční inspirace

sál – OÚ

5. 12.

Peklo v hasičárně

SDH

Zájezd pro
08. 12. důchodce adv.
SPOZ
trhy, divadlo
Zpívání
22. 12. u vánočního
areál – OÚ
stromu
Předsilvestrovský
30. 12.
sportovní areál
běh
3

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Pomezí
Usnesení z 22. schůze Zastupitelstva
obce Pomezí konané dne 22. 11. 2017
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje:
návrhovou komisi – Mgr. Jiřího Svobo
du, Zdeňka Stokláska; ověřovatele zápi
su – Martu Zerzánkovou, Tomáše Nikla;
zapisovatele – 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. 10. 2017 bez připomínek.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vě
domí plnění plánu výstavby v roce 2017.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vě
domí zprávu Kulturní komise a Komise
životního prostředí a územního pláno
vání.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
prodej části p. č. 660/5, část 656/1, část
660/6, části 4000/29 za 20 Kč/m2.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
plán výstavby v roce 2018.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
návrh příjmů a výdajů rozpočtu na rok
2018.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
plán práce RO a ZO na 1. pololetí 2018.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvalu
je Rozpočtový výhled na období 20182021.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvalu
je „Veřejnoprávní smlouvu o výkonu
působnosti na úseku projednávání pře
stupků“ mezi Obcí Pomezí a Městem
Poličkou.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Pomezí:
a) Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí Zprávu o projednání návrhu
Změny č. 1 Územního plánu Pomezí
předloženou pořizovatelem.
b) Zastupitelstvo obce Pomezí, po
ověření podle § 54 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění, kon
statuje, že Změna č. 1 Územního plánu
Pomezí je v souladu s Politikou územ
ního rozvoje České republiky ve znění
4

aktualizace č. 1, se Zásadami územního
rozvoje Pardubického kraje ve znění ak
tualizace č. 1, se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem Krajského úřa
du Pardubického kraje.
c) Zastupitelstvo obce Pomezí, přísluš
né podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 182006 Sb., o územním pláno
vání a stavebním řádu, v platném znění
(stavební zákon), za použití ustanovení
§ 43 odst. 4 stavebního zákona a ve spo
jení s ustanoveními § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, a § 13 a přílo

hy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územ
ně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evi
dence územně plánovací činnosti, v plat
ném znění, vydává v souladu s ustano
vením § 54 odst. 2 stavebního zákona
opatření obecné povahy č. 1/2017 Změna
č. 1 Územního plánu Pomezí.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Pomezí schva
luje Příkaz k provedení inventarizace
a jmenování členů hlavní inventarizač
ní komise a dílčích inventarizačních
(pokr. na str. 5)
komisí.

Výsledky parlamentních voleb
v Pomezí konaných 20.–21. 10. 2017
Okrsky celkem
2
Strana
číslo
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

Voliči
v seznamu
974

Volební účast
v%
56,78

Název
Občanská demokratická strana
Řád národa – Vlastenecká unie
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Česká str. sociálně demokrat.
Radostné Česko
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str. Čech a Moravy
Strana zelených
ROZUMNÍ – stop migraci, diktát. EU
Strana svobodných občanů
Blok proti islam. – Obran. domova
Občanská demokratická aliance
Česká pirátská strana
Referendum o Evropské unii
TOP 09
ANO 2011
Dobrá volba 2016
SPR – Republ. str. Čsl. M. Sládka
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid.
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnic. str. sociální spravedl.
Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů

Odevzdané
obálky
553

Platné hlasy
551

Platné hlasy
celkem
73
2
1
42
2
19
54
6
4
6
2
0
44
0
15
164
0
0
45
3
1
2
65
1

v%
13,24
0,36
0,18
7,62
0,36
3,44
9,80
1,08
0,72
1,08
0,36
0,00
7,98
0,00
2,72
29,76
0,00
0,00
8,16
0,54
0,18
0,36
11,79
0,18

Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Pomezí
(pokr. ze str. 4) Hlavni inventarizační
komise: Mgr. Tomáš Lopour (předseda),
Marie Duchečková, Jana Pokorná.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
žádost o pronájem p. č. 1005/4, 1005/5 od
Státního pozemkového úřadu.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vě
domí dopis pana PhDr. Petra Hrušky, na
který písemně odpoví. Dále doporučuje
projednání záležitosti za přítomnosti
pana PhDr. Petra Hrušky na dalším jed
nání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvalu
je členy výběrové komise Věru Che
mišincovou, Jiřího Dočekala, Zdeň
ka Stokláska, Ing. Libora Škorpíka,
Ing. Jaromíra Drábka (náhradníci
Mgr. Jiří Svoboda, Pert Němec) na akci
„Chodník mezi školou a jídelnou, Po
mezí“ a firmy vyzvané k podání nabí
dek na realizaci stavby:
• SaM silnice a mosty Litomy
šl, a. s. Sokolovská 94, Litomyšl
IČO: 25274104
• SWIETELSKY stavební, s. r. o.,
provoz Polička, IČO: 48035599

• Skanska, a. s. Závod Čechy oblast vý
chod, T. G. Masaryka 985, Litomyšl
• STRABAG, a. s., Kladská 1082,
Hradec Králové, IČO: 60838744
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
členy výběrové komise Věru Chemi
šincovou, Petra Jandu, Zdeňka Stoklás
ka, Ing. Libora Škorpíka, Ing. Jaromíra
Drábka (náhradníci Mgr. Jiří Svoboda,
Petr Němec, Jiří Dočekal) na dodavate
le „Pořízení dopravního automobilu pro
JPO III Pomezí“ a dodavatele vyzvané
k podání nabídek:
• KOBIT-THZ, s. r. o., Tovární 123,
538 Slatiňany, IČO: 15053920
• AUTO IN, s. r. o., Poděbradská 292,
530 09 Pardubice IČO: 25298828
• THT Polička, s. r. o., Starohradská
316, 572 01 Polička, IČO: 46508147
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
rozpočtová opatření č. 10 dle přílohy zá
pisu.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Pomezí dle naří
zení vlády č. 318/2017 Sb., s účinností
od 1. 1. 2018, stanovuje měsíční odměny

Výsledky prezidentských voleb
v Pomezí konaných v lednu 2018
1. kolo
2. kolo

Okrsky
počet
2
2

Voliči
v seznamu
972
962

Kandidát
číslo příjmení, jméno, tituly
1
2
3
4
5
6
7
8

Topolánek Mirek Ing.
Horáček Michal Mgr., Ph.D.
Fischer Pavel Mgr.
Hynek Jiří RNDr.
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc., Ph.D.
Drahoš Jiří prof. Ing.,
9
DrSc., Dr. h. c.

Volební
účast v %
62,45
67,26

Odevzdané
obálky
607
647

Senátoři
Občan
Senátoři
Poslanci
Poslanci
Poslanci
Občan
Senátoři

1. kolo
hla%
sy
BEZPP
21 3,48
BEZPP
43 7,13
BEZPP
60 9,95
REAL
5 0,82
Rozumní
3 0,49
ODA
2 0,33
SPO
257 42,62
BEZPP
52 8,62

Občan

BEZPP

Politická
Navrhující
příslušstrana
nost

Platné
hlasy
603
645
2. kolo
hla%
sy
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
384 59,53
X
X

160 26,53 261 40,46

neuvolněným členům zastupitelstva za
výkon funkce.
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
nákup radlice na prohrnování sněhu za
80 000 Kč.
Usnesení z 23. schůze Zastupitelstva
obce Pomezí konané dne 13. 12. 2017
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje:
návrhovou komisi – Leoš Šedý
a Mgr. Tomáš Lopour; ověřovatele zápi
su – Mgr. Jana Venclová a Jiří Dočekal;
zapisovatele – Milan Nespěšný
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
program schůze dle pozvánky.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvalu
je obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídě
ní a odstraňování komunálních odpadů
(poplatek 350 Kč/osobu).
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
příjmy a výdaje rozpočtu obce na rok
2018.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
Strategický plán rozvoje obce Pomezí.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Pomezí neschvalu
je prodej části p. č. 4021/9, 4019/1 a 293.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
prodej p. č. 725.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Pomezí stanovuje
cenu stočného rok 2018 na 57,25 Kč/m3.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
dodatek pachtovní smlouvy mezi Obcí
Pomezí a AGRONEOU, a. s. Polička
a pověřuje starostku k podpisu smlou
vy.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
rozpočtové opatření č. 11 dle přílohy.
Usnesení z 24. schůze Zastupitelstva
obce Pomezí konané dne 21. 2. 2018
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje:
návrhovou komisi – Miroslav Veselý
a Radek Kinc; ověřovatele zápisu – Ma
rie Duchečková a Ing. Libor Škorpík; za
pisovatele – Milan Nespěšný
(pokr. na str. 6)
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Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Pomezí
(pokr. ze str. 5)
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.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí inventarizaci majetku obce
k 31. 12. 2017.
Usnesení č. 5:
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. 6:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
od 1. 1. 2018 úpravu ceny za obnovu,
provoz a správu veřejného osvětlení na
329 246,09 Kč za rok.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
prodej p. č. 4844, 4079 a 966 část za cenu
20 Kč/m2.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
nákup p. č. 969 část za cenu 20 Kč/m2.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
částku 100 000 Kč na zajištění GDPR
dle „Rámcových smluv o poskytování
poradenství a služeb“ pro obec a pří
spěvkové organizace obce.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
na základě usnesení Rady obce Pomezí
výsledek výběrového řízení na „Poříze
ní dopravního automobilu pro JPOIII
Pomezí“ podpis smlouvy s firmou THT
Polička v částce 1 024 870 Kč.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce schvaluje na
základě usnesení Rady obce Pome
zí výsledek výběrového řízení na akci
„Chodník mezi školou a školní jídel
nou, Pomezí“ a podpis smlouvy s fir
mou Skanska, a. s. Litomyšl v částce
2 649 278,37 Kč.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce schvaluje část
ku 12 800 Kč na předsezónní údržbu
pumptrackového hřiště.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
celkovou částku 1 200 000 Kč na zpraco
vání projektové dokumentace na veřej
né osvětlení firmou Beta projekt Svitavy
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a realizaci rozšíření veřejného osvětlení
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o dílo.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Pomezí schva
luje výměnu sportovního povrchu
víceúčelového hřiště ve sportov
ním areálu od firmy A SPORT PRO
DUKT, spol. s r. o. Sarajevská 3, 120 00
Praha 2 za cenu 1 514 293,56 Kč a po
věřuje starostku k podpisu smlouvy
o dílo.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
realizaci podání výzvy na zhotovitele
rozšíření veřejného osvětlení v úseku
č. p. 297 – č. p. 202 a č. p. 416 – 444.
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvalu
je podání výzvy na zhotovitele opravy
dešťové kanalizace v úseku Bílý potok
– střelnice a schvaluje členy výběrové
komise.

Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Pomezí pověřuje
starostku k podpisu smlouvy o dílo dle
výsledku výběrového řízení na opravu
dešťové kanalizace.
Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí zprávu o probíhajících a připra
vovaných stavebních akcí na rok 2018.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
částku 55 000 Kč na zpracování paspor
tu místních komunikací od firmy GEO
Morava.
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
ponechání finančních zůstatků rozpoč
tu příspěvkových organizací v jejich re
zervních fondech.
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy zá
pisu.

Chovatelé drobného zvířectva
Pomezí
V letošním roce oslaví naše organi
zace 64 let od svého založení. V dnešní
době má organizace celkem 17 členů,
z toho 3 mladé chovatele, a to Renatu
Malinskou, Markétu Ševčíkovou a Ji
řího Makovského. Z celkového počtu
17 členů je 11 zdejších a 6 z okolí.
Naše organizace se může pochlubit
již tradiční výstavou, která se koná na
našem areálu, což je také jedna z věcí,
s kterou se můžeme pochlubit jako
jedni z mála na okresu. Náš areál pro
chází v posledních letech rekonstruk
cí a modernizací k našim představám.
Jak už jsem se zmínil, každý rok po
řádáme výstavu, v loňskem roce již
32. Při prohlídce výstavy mohli ná
vštěvníci zhlédnout chovná zvířata od
vystavovatelů z našeho i sousedních
okresů. V expozici králíků bylo k vi
dění 131 kusů různých plemen. Cho
vatelé holubů obeslali naši výstavu
130 kusy. Rovněž i expozice drůbeže
byla dobře zastoupena v 53 voliérách.
V posledních letech máme ke zhléd
nutí i mnoho druhů exotického ptac
tva. Na každou odbornost udělujeme
nově 12 čestných cen místo původ
ních deseti a to proto, že naše výstava
je rok od roku větší.

Také jsme prvním rokem obdarovali
všechny mladé chovatelé, malým upo
mínkovým pohárem. Naši členové se
každý rok účastní na mnoha výsta
vách v našem i sousedních okresech.
Také se každoročně účastníme kraj
ské výstavy, která se letos uskutečnila
v Lanškrouně.
Výstava byla uspořádána víc než
kvalitně a hlavně v krásném prostře
dí zámeckých zahrad. Dva z našich
členů se účastnili krajské výstavy, a to
přítel Kopecký, který dostal za své ho
luby čestnou cenu. Dalším z vystavo
vatelů byl mch. Jiří Makovský, který
vyhrál v kategorii mladých chovatelů
první místo v odbornosti drůbeže.
Také na jiných výstavách jsme neza
háleli a vozili jsme si domů v průměru
6 čestných cen z každé výstavy.
Závěrem bych vás chtěl pozvat do
našeho areálu na výstavu, která se
bude konat 19. – 20. 5. 2018. Na úpl
ný závěr bych chtěl poděkovat i našim
sponzorům, bez kterých bychom ne
mohli výstavu, která je rok od roku
finančně náročnější, uspořádat.
Chovatelství zdar
př. Milan Makovský

Informace ze ZŠ Pomezí
Zápis do 1. třídy v ZŠ Pomezí
Zveme všechny budoucí prvňáčky
a jejich rodiče dne 11. dubna od 13:00
do16:30 k zápisu do první třídy. Děti
čekají hravé úkoly s domácími zvířát
ky. Zkusí je počítat, složit, hledat, ale
také budou třeba zavazovat farmáři
botu.

Těší se na vás paní učitelky z 1. stup
ně a budoucí třídní učitelka Hana
Groulíková
Technické vzdělávání žáku
Na druhém stupni základní školy se
všichni žáci vyučují předmětu pracov

Rozpočet na rok 2018
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 sportovišť
daň z hazardních her
splátky půjček
kanalizace stočné
celkem

Kč
3 100 000
82 000
300 000
3 500 000
700 000
6 500 000
1 400 000
390 000
1 000
23 000
4 000
2 719 000
223 000
1 900 000
8 000
60 000
90 000
30 000
150 000
60 000
50 000
24 000
1 900 000
20 766 900

Výdaje
pěstební činnost
oprava míst. komunikací
provoz kanalizace
I. MŠ
II. MŠ
ZŠ
školní družina
školní jídelna
zpravodaj
knihovna
kronika
kulturní dům
SPOZ

Kč
800 000
100 000
1 900 000
317 000
306 000
1 047 000
10 000
515 000
15 000
50 000
16 000
80 000
40 000

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
povinná rezerva pro krizové
řízení
kulturní akce obce
příspěvky církvím
úroky z úvěru
daň příjmu za obec
daně a poplatky DPH
SDH – práce s mládeží
chodník ZŠ – ŠJ
úprava prostranství před OÚ
evakuační aoutomobil
restaurování sochy Sv. Jana
Nepomuckého
sběrný dvůr
PD na ZTV za areálem ZŠ dolní
vybavení sokolovny
kulturní dům-obložení
rekonstrukce sokolovny
celkem

80 000
70 000
23 000
10 000
750 000
100 000
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
30 000
100 000
15 000
150 000
700 000
900 000
50 000
550 000
3 000 000
200 000
53 000

ní činnosti. Mnoho škol tento předmět
nyní módně obnovuje.
V Pomezí nebyla výuka pracovních
činností nikdy přerušena a jsme jednou
z mála škol, která má na tento předmět
aprobované učitele. Žáci se učí v dob
ře vybavené učebně ručnímu obrábění
dřeva, kovů a plastů. Učí se také zákla
dům technického kreslení, porozumě
ní technickým materiálům a základům
elektrotechniky.
Naši žáci mají od jara do podzimu
na školní zahradě pěstitelské práce.
V menší míře se učí ve školní kuchyňce
základům přípravy pokrmů. Nadstav
bově učíme volitelný předmět technic
ké činnosti. Žáci v něm řeší složitější
technické problémy, vyrábějí náročněj
ší výrobky a pracují se stavebnicemi
Merkur. Výsledky technického vzdělá
ní se projevují každoročními úspěchy
v soutěži technické tvořivosti pořádané
SOŠ a SOU Svitavy. V letošním škol
ním roce se na této soutěži umístila
na třetím místě Lucie Pechancová a na
druhém místě v soutěži dvojic Lucie
Pechancová a Šárka Uhlířová.
V Letovicích dosáhli žáci dalšího
úspěchu v soutěži Postav most. Dove
zený sestavený most ze špejlí byl ohod
nocen odbornou porotou maximálním
počtem bodů za zpracování a design.
Na místě žáci sestavili další most, který
v zátěžové zkoušce dobře obstál a zís
kal 2. místo. Tým ve složení Lucie Pe
chancová, Šárka Uhlířová a Dominik
Ehrenberger prokázal šikovnost, dobré
technické myšlení, a skvěle tak repre
zentoval ostatní spolužáky technických
činností Základní školy Pomezí.
Výborných výsledků dosahují pomez
ští žáci na Technohrátkách pořádaných
Pardubickým krajem na odborných
školách. Absolventy naší školy najdete
na středních a vysokých školách tech
nických oborů v ČR i zahraničí.
Mgr. Jiří Svoboda

900 000
200 000
300 000
100 000
5 500 000
26 244 000

Rozpočet schodkový. Schodek bude
uhrazen finančními prostředky z mi
nulých let.

Stavba mostu v Masarykově
střední škole v Letovicích
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Ohlédnutí za rokem 2017 očima SDH Pomezí
Vážení spoluobčané obce Pomezí,
dovolte mi, abych se při prvním měsíci
v novém roce poohlédla za rokem mi
nulým, tedy rokem 2017.
Tradicí našeho sboru je vykročit v no
vém roce pravou nohou. Pravou nohou
jsme překročili práh na obecním sále
a připravili jsme pro milovníky nejen
tance, ale i dobré zábavy náš – troufám
si říct – jako vždy podařený hasičský
ples.
V zimních měsících jsme se neoddá
vali dlouhému spánku, ale trávili jsme
některé víkendy v lese při brigádách,
které našemu sboru finančně pomohou
při jeho chodu.
Nástupem jara začala klíčit i naše čin
nost. Vedoucí mládeže i muži z výjezdo
vé jednotky se zúčastnili každoročních
školení. Jako každé jaro se začala pro
bouzet i naše technika, a tak měli naši
hasiči plné ruce práce. Sportovní druž
stva se již odvážila na hasičskou dráhu
a jako první vlaštovky začaly burácet po
Pomezí naše mašiny. Přelom jara a léta
je totiž začátkem našich soutěží, jak
dětí, tak dospělých.
Léto přineslo nejen vysoké teploty,
ale také vysoké nasazení našich hasičů
v okresní lize Svitavska. Odměnou pro
děti a jejich příznivce byla uspořádána
oslava k výročí 60 let od založení druž
stva mladých hasičů a 15 let od znovu
obnovení jejich činnosti.
Podzim, který sebou odnáší teplé slu
níčko, přinesl závěr sezóny našich týmů
a čerstvou vůni jitrnic z naší zabíječky.
Konec roku byl zahájen naším tra
dičním Peklem v hasičárně, kam i loni
dorazili čerti s Mikulášem a odkud jako
každý rok odcházeli bez pomezských
dětí, protože naše děti přeci nezlobí.
=D Následovala výroční valná hroma
da, která je tečkou každého hasičského
roku.
Po stručném zhodnocení roku mi
dovolte, abych rozvedla hlavní činnos
ti našeho sboru, které si zasluhují více
času a prostoru.
Výjezdová jednotka
Naše výjezdová jednotka vyjela cel
kem k 28 zásahům. Z celkového po
čtu naši muži zasahovali u pěti požárů
a zúčastnili se deseti technických zása
hů. U ostatních výjezdů ze základny se
jednalo o pomoc pro obec nebo pomoc
ostatním blízkým organizacím.
Jednotka se zúčastnila námětového
cvičení v obci Modřec, a protože i čle
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nové výjezdové jednotky jsou lidé kul
turní, zajišťovali požárními hlídkami
několik akcí na místním sále.
Technika byla celý rok plně v provozu
a obě auta, jimiž hasiči disponují, prošla
letošním rokem STK.
Nelze nepřipomenout vypjatý výjezd
do Bořin, kde naši chlapi zasahovali,
a při tom neustále děkovat Bohu, že se
vrátili bez zranění a všichni.
Poděkování patří i veliteli jednotky
panu Petru Jandovi za vedení a nastave
nou disciplínu v „mužstvu“, která je na
úrovni profesionálních jednotek.
Sportovní družstva mužů
Minulý rok reprezentovala naši obec
dvě družstva mužů. Družstvo žen se
loňského závodění nezúčastnilo. Tým
Pomezí „A“ byl poskládán z kvalitních,
léty prověřených „borců“, kteří se zú
častnili všech závodů v okresní lize Svi
tavska. Za zmínku stojí jejich výsledný
čas v Hartmanicích (17,98 s), za který si
odnesli 5. místo, a čas z Perálce (17,88 s),
s kterým vybojovali „bramborovou“ po
zici. V konečném pořadí se kluci z týmu
„A“ umístili na 10. místě, které je z 54
týmů, jež se ligy zúčastnily, velice pěk
né. Letošní rok si sportovci jistě myslí na
vyšší umístění a my všichni jim budeme
zajisté držet pěsti.
Tým „B“ složený z mladých a naděj
ných sportovců neudržel loňskou vysoce
nastavenou laťku a i se svým nejlepším
časem (18,84 s) – i když byl zaběhnut
dvakrát – obsadil 19. místo v celkovém
pořadí. Lehký propad můžeme dávat za
vinu čemukoliv, snad i mládí a neroz
vážnosti, ráda bych ale na okraj připo
mněla náš tým dorostenek, které jsou
nejen hasičsky nadané, ale také velmi
krásné.=D
Mladí hasiči
Poslední odstavec bych chtěla věno
vat našim dětem. Rok 2017 jsme repre
zentovali pod obecním znakem dvěma
družstvy starších a dvěma týmy mlad
ších žáků. Pro mladé hasiče však ne
začala sezóna začátkem jara 2017 jako
ostatním týmům, ale již na podzim
roku 2016. Podzimní část hry Plamen
(celoroční a nejdůležitější soutěž dětí)
nám přinesla dobrý začátek pro jarní
část hry, alespoň v kategorii starších.
Na jarní část hry Plamen jsme odjeli
s dětmi do nedaleké Litomyšle. Mlad
ším žákům se nedařilo, bohužel jako
celou sezónu ani v okresní lize. V ně

kterých případech zvítězila lhostejnost,
lenost a nesoustředěnost, a zničila tak
celému týmu schopnost dostat se až na
vrchol. Ale zpátky ke starším. Tým „A“,
jehož členy tvořila elita hasičské pomez
ské mládeže, vyhrál okresní kolo hry
Plamen s neuvěřitelným náskokem. Po
suďte sami: Pomezí „A“ – celkový součet
bodů 9, za námi Desná – 24 b. a Pustá
Kamenice – 27 b. (čím méně bodů, tím
lepší celkové umístění). Naše „Béčko“
drželo se svým druhým týmem tempo
i krok a i díky povedenému požárnímu
útoku, jenž je královskou disciplínou,
skončilo na 10. místě. Čekal nás tedy
opět postup na krajské kolo, a to do „ne
dalekého“ Mladkova.
Tam se naši borci utkali s nejlepšími
družstvy z kraje. Ano, nutno s upřím
ností sdělit, že na nejlepší z kraje, jako
jsou děti z Dolní Dobrouče nebo ze Sku
tče, náš tým i přes velkou snahu nemá.
Je to už jiný „level“. I tak naše děti vy
bojovaly za nehezkého počasí krásné
9. místo a my jsme si čas strávený s dět
mi velice užili.
Zpět k okresní lize Svitavska. Naše
týmy soutěžily celkem v 7 závodech
(s připočtením okresního kola hry Pla
men), kde starší „A“ byli vždy na „bed
ně“, odvezli si tedy z každého závodu
nejen pohár, ale ze dvou soutěží i pocit
vítězství. Celkově se umístili na druhé
příčce, kde jim vítězství uniklo pouze
o ČTYŘI body. Starší „B“ se celkově
umístili na 9. místě z 24 týmů a opět
potvrdili své „TOP TEN“. Mladší žáci se
umístili na nelichotivém 14. a 18. místě
z již napsaných důvodů, na jejich obra
nu lze říct, že podzimní část hry plamen
v roce 2017 zaběhli na fantastické třetí
místo a mají tedy skvěle nakročeno na
letošní nejvyšší příčky. Všem našim dě
tem mi závěrem dovolte poděkovat za
jejich snahu a obětavost, která je výsled
kem lásky k hasičskému sportu. Naše
děti jsou naší budoucností a nejen na
týmu mužů je to i dnes vidět.
Koncem mého obsáhlého článku mi
dovolte poděkovat všem našim čle
nům za jejich práci a spousty vloženého
času. Našim sponzorům od p. Romana
Grossmanna po p. Sádovského, kteří
nás nejen finančně podporují, a hlavně
Vám občanům Pomezí, kteří nás pod
porujete na našich akcích a zajímáte se
o naši činnost. Děkujeme a těšíme se na
společný rok 2018.
Zuzana Dočekalová

Rozpis soutěží – muži, žáci
15 kolo
16 kolo
17 kolo
18 kolo
19 kolo
20 kolo
14 kolo
21 kolo
22 kolo
23 kolo
24 kolo
25 kolo
26 kolo

Žáci - soutěž 8 + 1 U 15 - E 2 A
1. 4.
NE 10:00 Jaroměřice vs Pomezí
8. 4.
NE 13:45 Pomezí vs Březová nad svitavou
15. 4. NE 14:00 Městečko Trnávka vs Pomezí
22. 4. NE 14:15 Pomezí vs Sebranice
29. 4. NE 10:00 Morašice vs Pomezí
6. 5.
NE 14:45 Pomezí vs Křenov
8. 5.
ÚT 10:00 Pomezí vs Dolní Újezd
12. 5. SO 14:00 Opatov vs Pomezí
20. 5. NE 14:45 Pomezí vs Moravská Třebová
26. 5. SO 10:00 Hradec nad Svit. vs Pomezí
3. 6.
NE 14:45 Pomezí vs Kunčina
10. 6. NE 14:45 Pomezí vs Němčice
volno

14 kolo
15 kolo
16 kolo
17 kolo
18 kolo
19 kolo
20 kolo
21 kolo
22 kolo
23 kolo
24 kolo
25 kolo
26 kolo

25. 3.
31. 3.
8. 4.
14. 4.
22. 4.
28. 4.
6. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6.
10. 6.
16. 6.

Muži A - 1 A třída A2A
14:30 NE Pomezí vs Nasavrky
16:00 SO Načešice vs Pomezí
16:00 NE Pomezí vs Horní Ředice
16:00 SO Semanín vs Pomezí
16:30 NE Pomezí vs Letohrad B
16:30 SO Rohovládová B. vs Pomezí
17:00 NE Pomezí vs Pardubičky
17:00 NE Dolní Újezd vs Pomezí
17:00 NE Pomezí vs Svitavy B
14:30 NE Luže vs Pomezí
17:00 NE Pomezí vs Kunčina
17:00 NE Pomezí vs Vysoké Mýto B
17:00 SO Přelouč vs Pomezí
tjpomezi.webgarden.cz
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Zpívání u vánočního stromu
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Turnaj ve stolním tenise – 10. ročník
Příjemný den přeji všem přízniv
cům sportu v Pomezí. Je tu rok 2018
a s jeho začátkem v měsíci březnu pro
běhl v sále obecního úřadu již 10. roč
ník pravidelného turnaje ve stolním
tenise neregistrovaných hráčů. Dne
3. 3. v ranních hodinách se sešlo k této
události 34 amatérských sportovců
a příznivců sportovního vyžití v bu
dově OU a za podpory početných di
váků se pustili do bojů o vítěze tohoto
příjemného setkaní. Účastníci tohoto
turnaje byli všech věkových kategorií,
ze všech koutů našeho kraje. Tradičně
přijeli sportovci z Jedlové, Telecího,
Sádku u Poličky, Litomyšle, Dolního
i Horního Újezdu, Poličky a samo
zřejmě nejvyšší účast měli hráči z Po
mezí. Trochu je nám líto, že letošního
jubilejního ročníku se aktivně nezú
častnila ani jedna zástupkyně něžné
ho pohlaví.
Po celý den probíhaly souboje v ta
bulkách, aby 18 nejlepších postoupilo
až do finálové skupiny. Zde by si opět
přišli na své tipující sportovních utká
ní, padala různá jména, kdo zaruče
ně vyhraje. Tentokrát byla finálová
skupina opravdu hodně vyrovnaná.
O první místo si to rozdali p. Miloslav
Hnát z Pomezí a p. Radek Háp z Te
lecího. Vítězem se stal p. Háp. Nutno
podotknout, že to ale neměl vůbec jed
noduché. Na druhém místě se umís
til p. Miloslav Hnát z Pomezí a třetí
místo obsadil p. Roman Coufal ze
Sádku u Poličky. Nejmladší účastníci,
kterými letos opět byli Martin Novák
a Filip Stýblo – oba z Pomezí – neměli
zbytečný respekt z velkých jmen tra
dičních soupeřů a skončili ve finále
útěchy. Obdiv zaslouží i nejdříve na
rození sportovci, p. Navrátil Ladislav
i p. Červený Jindřich, kterým finálová
skupina unikla jen o pověstný vlá
sek. Velké poděkování patří rodičům
Hápovým, Stýblovým, Novákovým
i Nespěšným (všichni z Pomezí), kteří
přihlásili do této soutěže celé rodiny
a vedou své děti sportem ke zdravému
způsobu života. Nejednou během dne
jsme byli svědky sportovních bojů
mezi otcem a synem, kde mimořádně
šla úcta k rodičům stranou a děti po
rážely své rodiče. Pořadatelé turnaje

byli opět skvěle připraveni a odměnili
všechny zúčastněné jak bohatým ob
čerstvením, tak i věcnými dary, které
všem budou připomínat tuto nádher
nou sportovní sobotu. Věřte, že slova
chvály nás opravdu těší. Proto i TJ
Sokol Pomezí děkuje všem děvčatům
z Pomezí za organizační pomoc jak

při zajištění občerstvení, tak i při zá
věrečném ceremoniálu. Nezbývá mi,
než vás všechny pozvat za rok na další
ročník této krásné sportovní a oblíbe
né akce.
Zdeněk Stoklásek
TJ Sokol Pomezí z.s.

TJ Sokol Pomezí z. s. – fotbalový oddíl
Přeji hezký den a příjemný
jarní čas všem příznivcům
fotbalového sportu v Pome
zí. V tomto článku se budu
snažit vám alespoň trochu
přiblížit dění v naši TJ a se
známím vás také s tím, jak jsme strá
vili zimní čas před jarní soutěží v roce
2018. Jak jistě víte, naše TJ má nyní 2
mužstva, jedno mládežnické a jedno
dospělých. Obě mužstva mají po pod
zimní sezoně rozdílné postavení ve
svých soutěžích.
Naši žáci (8 – 15 let) po podzim
ní sezoně vévodí postavení v tabulce
okresního přeboru a pomýšlí na svůj
historický úspěch, mužstvo mužů má
prozatím opačné starosti a přemýšlí
o tom, jak v jarní části soutěže obhájit
pro naši obec 1 A třídu Pardubického
kraje.
Nejprve se věnujme těm mladším.
Žáci zahájili sezonu v měsíci lednu
technickou přípravou v tělocvičně
ZŠ na Lukách pod vedením trenérské
dvojice M. Kuda – J. Červený. Kolektiv
zůstal stabilizovaný bez velkých změn.
Jsem velice rád, že díky příspěvkům na
mládežnický sport jak od obce Pome
zí, tak i od ministerstva školství jsme
mohli za předvedené výkony tomuto
mužstvu zakoupit nádherné sportovní
oblečení s označením naší obce i TJ,
sportovní pomůcky a tolik toužebně
očekávané bezpečnostní branky vy
robené z lehkého materiálu. Věřte mi,
že je radost pohledět na tolik malých
sportovců, kteří se pestrobarevně oble
čeni v klubových barvách vyřítí z auto
busu na hřiště soupeře a plni elánu se
těší, jak si to se soupeřem vítězně roz

dají. Tomuto mužstvu věřím a těším
se na výsledek konce soutěže v měsíci
červnu.
Mužstvo mužů svoji přípravu zahá
jilo již krátce po vánočních svátcích.
Možná jste zaregistrovali v zimních
měsících tohoto roku početnou skupi
nu sportovců, kteří 3x v týdnu vybíhali
na Baldský vrch, aby se kolem Troub
ného rybníka vraceli zpět do svých
šaten. Pro zajímavost je to cca 10 km
a v zimním období na zdravotní kon
dici dost náročné. Od měsíce února
také muži pravidelně navštěvovali výše
zmíněnou tělocvičnu pro technickou
a herní přípravu. V měsíci březnu tento
kolektiv sehrál tři přípravná utkání na
umělé trávě v Ústí nad Orlicí pod ve
dením trenérské dvojice p. Sedliský –
M. Nespěšný. K lepším výsledkům
v jarní sezoně by měl přispět návrat
uzdravených hráčů P. Čejky a M. Le
inwebera. Úkol, který stojí před tímto
mužstvem, je opravdu těžký. Jen pro
ilustraci, tuto náročnou soutěž hra
je z okolních obcí pouze Dolní Újezd
a to, jak víme, je pořádná bašta fotba
lového sportu. Okolní obce hrají své
soutěže minimálně o 2 třídy níže. To je
přiblížení situace pro některé věčně ne
spokojené diváky. Vám, ostatním fan
dům fotbalu v Pomezí, děkuji za přízeň
a podporu. Proto vás zvu již 25. 3. ve
14:30 hodin na první utkání jara v do
mácím prostředí, kde nám soupeřem
bude mužstvo z Nasavrk u Chrudimi.
Mějte hezké dny plné zdraví a těším se
na setkání s vámi i se sluníčkem v no
vém sportovním areálu.
Zdeněk Stoklásek,
předseda TJ Sokol Pomezí z. s.

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
Povoleno pod č. j. 100/99, MK ČR E 12057, neprošlo gramatickou cenzurou tisku.
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