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Informace z Obecního úřadu Pomezí Svoz odpadů
Vážení spoluobčané,
jsou za námi volby do zastupitelstva.
Svými hlasy jste rozhodli o složení
15členého zastupitelstva naší obce. Za
všechny zvolené poslance děkuji za Vaši
důvěru. Je to pro nás zavazující a budeme dělat vše pro to, abychom Vaši důvěru nepromarnili.
Rekapitulace uplynulého
volebního období
Připomeňme si, co se v uplynulém volebním období podařilo v naší obci zlepšit nebo vybudovat.
V kulturním domě byla zmodernizovaná kuchyň, sociální zařízení a předsálí, školní jídelna dostala novou krytinu, I. mateřská škola novou střechu,
v základní škole dolní proběhla rekonstrukce sociálních zařízení, základní
škola horní se dočkala opravy fasády
a nového oplocení, bylo vybudováno nové dětské hřiště a pumtrackové
hřiště, vyměněny povrchy víceúčelových hřišť, opraveny garáže v budově
OÚ, modernizovány vnitřní prostory
knihovny, opraveny místní komunikace po výstavbě kanalizace, vybudován
nový úsek chodníku, rozšířeno veřejné
osvětlení, zřízena kompostárna, vybudována kontejnerová stání po obci a zároveň rozšířen počet kontejnerových
stání, zakoupeny hákové kontejnery na
zelený odpad.

Společenská
kronika
Děti narozené v druhé polovině
roku 2018
Viktorie Bártová
Fabián Vitéz
Vojtěch Chemišinec
Jakub Vonend

Dále byla provedena rozsáhlá oprava
dešťové kanalizace v úseku ke střelnici
a rekonstrukce a rozšíření budovy sokolovny. Restaurováním prošly i drobné památkové objekty – litinový kříž
na hřbitově, sloup Nejsvětější Trojice,
socha sv. Jana Nepomuckého, drobné
opravy kapliček, oprava fasády a střechy
kostnice.
Ke zklidnění dopravy byly po obci
rozmístěny měřiče rychlosti. Byl pořízen dopravní automobil pro výjezdovou
jednotku JPO III.
V srpnu zahájil AZASS Polička výstavbu pečovatelského domu se čtyřmi
byty. V pečovatelském domě budou
přednostně umísťováni občané z naší
obce. Jedná se objekt velikosti většího
rodinného domku, kde se nacházejí
jednopokojové bezbariérové ubytovací
jednotky s příslušným zázemím. Mohou zde bydlet občané, kteří již nejsou
schopni samostatně bydlet. Cílem je občanům umožnit žít i při postupné ztrátě soběstačnosti ve své „rodné“ obci za
podpory pečovatelské služby.
/ Svazek obcí AZASS je dobrovolným
svazkem obcí, který se dlouhodobě zaměřuje na služby zdravotní a sociální.
Provozuje nemocnici následné zdravotní péče v Poličce a další sociální služby.
Jeho členy je 27 měst a obcí, mezi které
patří i Pomezí./
Do dalšího volebního období je připravena projektová dokumentace k dalším důležitým stavením akcím – úprava
veřejného prostranství, sběrný dvůr, TI
pro 4 RD u hřiště, další etapa chodníků atd.
Prosba
Na nastávající adventní čas hledáme
vhodný jehličnatý strom. Víte-li o někom, kdo by mohl strom obci věnovat,
prosím zavolejte na OÚ nebo na telefon
731 612 038. Děkuji
Věra Chemišincová, starostka obce

V pondělí 29.10.2018 proběhne
v ranních hodinách mobilní svoz nebezpečných odpadů, elektrozařízení
a osobních pneumatik. Odpady shromažďujte na obvyklá místa nejdříve tři
dny předem. Upozorňujeme, že v tento
termín se nesváží objemné odpady !!!!
Prosíme občany, aby do kontejnerů
na trávu, listí a odpady ze zahrádek
neukládali větve. Větve působí potíže
při dalším zpracování biologicky rozložitelného odpadu na kompostárně.

Tělocvična
Cena pronájmu tělocvičny je 200 Kč
za hodinu. Kontakt: Lucie Nováková
telefon 739 882 107

Přehled akcí
výstava v ZŠ
základní škola
100 let republiky
hasičárna –
27. 10. Zabíjačka
SDH Pomezí
areál –
11. 11. Sv. Martin
základní škola
25. 10.

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.
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„Staročeský rok“ 2017/2018 v 1. MŠ (dolní) Pomezí
Stalo se už tradicí, že za uplynulým
školním rokem se v místním zpravodaji ohlížíme až v době, kdy je ten
nový už nějaký čas rozběhnutý. Pojďte se tedy spolu s námi ohlédnout za
tím, jak školní rok 2017/2018 probíhal
v 1. Mateřské škole (dolní) Pomezí:
V celoročním výchovně vzdělávacím programu s názvem „Staročeský
rok ve zvycích a tradicích“ jsme se
snažili dětem přijatelnou formou přiblížit způsob života našich předků,
připomenout tradice i to, jak společně slavili důležité svátky, jak vnímali
přírodu a její zákonitosti, jak si dokázali poradit se životem bez dnešních
moderních vymožeností.
S dětmi jsme postupně oslavili svátky od dožínek přes posvícení, sv. Martina po sv. Barboru. Konec roku probíhal ve znamení Adventu, sv. Mikuláše
a Vánoc - zkušenosti a nové poznatky
děti sbíraly i na tématických akcích,
např. v Muzeu v Poličce při programu „Bílá jako sníh, černá jako káva“,
v Muzeu v Litomyšli na výstavě „Od
Adventu do Vánoc“.
Nový rok otevřeli Tři králové
a Hromnice, masopust jsme jeli oslavit na interaktivní program do litomyšlského muzea, Velikonoce pak do
památkové rezervace Betlém v Hlinsku. Oslavy pouti, čarodějnic a vítání
máje předznamenaly zakončení staročeského roku v naší mateřské škole
(proběhlo na školním výletě v zařízení Eden v Bystřici n. Pern., o němž
jste se mohli dočíst v minulém zpravodaji).
S včelařením, životem včel i s prací
kolem získávání medu se děti seznámily např. při vzdělávacím programu
Min. zemědělství „Medová snídaně“
a také formou pohádky „Medová královna“, kterou shlédly v hradeckém
divadle DRAK. Při návštěvě v dílně
p. Bukáčka v Krouně děti viděly postup při výrobě tradičních dřevěných
hraček, v chráněné dílně v Chrudimi
si vyzkoušely zpracovávání ovčí vlny.
Na tyto akce pak navazovaly i výtvarné rukodělné dílny, které probíhaly přímo v mateřské škole (tkaní na
brčkových stavech, plstění ovčí vlny,
výroba masopustních masek, tvoření
z přírodnin, atd.). Poděkování za ně
patří paní Daniele Jánové, která našim
dětem věnovala svůj čas i potenciál.
Staročeský rok jsme završili na
školní víkendové akci pro celé rodi2

ny. V areálu dětského tábora Vesmír
v Budislavi jsme se od pátku do neděle věnovali tradičním, kdysi běžným
hrám a hrátkám, společně tak znovu
prožili celý rok, a to od Tří králů až
do Silvestra.
Kromě výše zmíněných akcí zhlédly
děti během školního roku 8 divadelních představení v Poličce, Svitavách
a Hradci Králové, setkali se s Pískomilem, Leošem Janáčkem i folklorními ozvěnami na výchovných koncertech, prohlédly si výstavy Setkání
s Radkem Pilařem, Merkur, Království panenek v Muzeu v Poličce, pobesedovaly v místní knihovně s paní
knihovnicí, podívaly se do kinematovlaku ve Svitavách i na farmu Květná
zahrada. Děti rovněž reprezentovaly
školu: veřejně vystupovaly na vítání
občánků, v Pekle v hasičárně, u vánočního stromu, na školních besídkách. Štěpán a Ondřej Houdkovi
a Tadeáš Maloň získali v celostátní
výtvarné soutěži významné ocenění, cenu generálního ředitele Povodí
Moravy. A samozřejmě nechyběly ani
tradiční nadstandardní aktivity, jako
saunování a otužování dětí, pravidelné logopedické hrátky, výuka angličtiny, plavecký výcvik, a další.
Nezapomněli jsme ani na rodiče
a veřejnost - 4x proběhl prodej českého ovoce, zájemci z řad dospělých

mohli přijít do MŠ zacvičit si jógu.
Dosavadní velmi dobré vzájemné
vztahy s rodiči jsme dále posilovali na
společných akcích, např. při opakovaných sobotních přátelských setkáních
rodičů, dětí a zaměstnanců „Pojďte s námi posnídat“, na zájezdu pro
dospělé Putování slováckými vinohrady atd. Poslední červnový víkend
jsme pak v mateřské škole uspořádali
pro rodiče, děti i přátele naší MŠ rozloučení se školáky i celým školním
rokem. Členové Klubu motorkářů Pomezí pro všechny připravili zábavné
odpoledne plné motoristických hrátek, soutěží a také projížděk na jejich
silných strojích, kterých si užily jak
děti, tak i dospělí. Po pasování předškoláků na školáky následoval závěrečný ohňostroj nad hladinou rybníka a také společné posezení u ohně na
školní zahradě. Na děti ještě čekala
„pyžamová“ diskotéka a následné
přespání ve školce.
Velké poděkování za vzájemnou
spolupráci, za vydatnou všestrannou
pomoc i za vstřícný přístup k potřebám školy patří rodičům i všem, kteří
se na zdárném průběhu vzdělávání v 1
MŠ (dolní) v uplynulých letech aktivně podíleli.
Za kolektiv 1.MŠ (dolní) Pomezí
Jana Venclová

Školní rok 2017/2018 v II. MŠ
(horní) Pomezí
S příchodem září je opět čas, kdy
většině dětí nastane povinnost opustit
svět her a letních radovánek, užívání
si tepla, sluníčka, koupání a nastoupit do školních lavic či do mateřských
škol. Pro mnohé z nich to bývá období neradostné do chvíle, než zjistí,
že i zde na ně čeká spousta kamarádů a příjemných chvil. Pro děti, které
nastupují poprvé do mateřské školy,
jsou to chvíle, kdy musí opustit svůj
domácí klid, maminku, sourozence
a spokojit se s cizím prostředím a pro
ně cizími lidmi, se kterými budou následujících několik let trávit svůj čas.
Některé z nich to zvládají velmi dobře
a bez problémů se začlení do kolektivu
a prostředí školky, ale pro některé je to

velice traumatizující a trvá déle, než si
zvyknou.
Jsme jednotřídní mateřská škola, která má maximální kapacitu 28. Tato kapacita se daří
v posledních letech naplňovat.
Z těchto 28 dětí bylo v loňském roce 9
předškoláků, kteří nastoupili po prázdninách do základní školy (8 do Pomezí
a 1 do Poličky). 1 dítě bylo z docházky
odhlášeno na žádost rodičů. Nově bylo
přijato 10 dětí. Dětem byly zakoupeny
nové skřínky do šatny. Budova mateřské školy je nyní zabezpečena čipovým
systémem.
Výuku se snažíme obohacovat a prokládat různými akcemi jako jsou například:
(pokr. na str. 3)

Školní rok 2017/2018 v II. MŠ (horní) Pomezí
(pokr. ze str. 2)
• Dopravní hřiště v Poličce
• Výstavy v poličském muzeu
• Den stromů v divadelním klubu
v Poličce
• Divadla a kina v Tylově domě
• Cvičení na trampolínách v Poličce
• Výuka bruslení, plavání
• Prohlídka hasičské stanice v Poličce
• Výlet do Licibořic na Babiččin dvoreček
• Knihovna
• Fotografování
• Kroužek angličtiny

• Řečový a komunikační kroužek
Do školky za námi pravidelně jezdí
Divadlo JOJO a letos jsme uvítali policejního mluvčího, který dětem vysvětlil, jak se bezpečně chovat o prázdninách a ukázal dětem policejní
motorku.
Ve spolupráci s rodiči se snažíme organizovat různé společné akce sportovního, odpočinkového i tvořivého
zaměření. Během školního 2017/ 2018
jsme jich stihli spoustu a to např.:
• Drakiádu
• Opékání na zahradě u školky

• Bowling
• Výroba luceren a průvod
• Opakovaně bruslení na stadionu
v Poličce
• Vyrábění na velikonoce
• Loučení s předškoláky
Svými výrobky přispíváme na vánoční inspiraci, dále obohacujeme vystoupením dětí vítání nových občánků do
naší obce.
Poděkovat bychom chtěli za velmi
dobrou spolupráci s obcí, hasiči a myslivci i všem rodičům.
Kolektiv 2. MŠ (horní) Pomezí

Rozhovor s novou paní ředitelkou 1. MŠ Pomezí
Od letošního školního roku se stala
ředitelkou 1. MŠ (dolní) paní Šárka
Kašová, DiS. Do své nové role se pustila s vervou, přesto si našla chvíli na to,
aby se nám představila a odpověděla
na několik všetečných otázek.
Dobrý den, paní Šárko, na úvod bych
vás požádal, abyste se těm, kteří vás neznají, krátce představila.
Dobrý den, jmenuji se Šárka Kašová, je mi 39 let a již 11 let bydlím
s manželem a třemi dětmi v Pomezí.
Délka mojí pedagogické praxe, zahrnující práci s dětmi školního i předškolního věku i s dětmi postiženými
je 17 let.
Jak vůbec vnímáte roli školky jako takové?

Myslím, že školka je právě tou institucí, která přebírá štafetu po rodině.
Proto je velmi důležité, abychom tuto
náročnou cestu pomohli dětem překonat a zvládnout a rodičům abychom
nabízeli vstřícnost a otevřenost.
Chápu dobře, že je pro vás spolupráce
s rodiči důležitá?
Je nesmírně důležitá. Domnívám se,
že v otázce spolupráce s rodiči je naše
školka na dobré cestě. Budu kdykoliv
velmi ráda za jejich náměty a připomínky, které obohatí naši školu a přispějí k jejímu dobrému chodu.
Je něco, co vám po vašem nástupu ve
školce opravdu chybělo?
Chyběly mi barvy a celkový estetický
vzhled školy. Nejenom z tohoto důvo-

du bylo nově vymalováno a doufám, že
jako vánoční překvapení pro děti bude
realizována výmalba dětských motivů
na zdech. Také bych se chtěla zaměřit
na modernizaci třídy. Začala jsem tím,
aby děti měly lepší přístup k hračkám
a byla jim tak dána možnost volného
výběru hraček. Pro tyto účely byl již
díky financím od zřizovatele MŠ objednán nový a lépe vyhovující nábytek.
Na co byste ráda navázala a jaké jsou
vaše vize do budoucna?
Pokračovat bych chtěla v činnostech
zaměřených na environmentální výchovu. Nadále chci také podporovat
všestranný rozvoj osobnosti dítěte
s využitím poznatků PhDr. Lidmily
Pekařové, tj. zaměřit se na výchovu
k samostatnosti a ke zodpovědnosti za své chování. Více se zaměřím na
logopedickou prevenci, přičemž sama
povedu během celého roku prevenci
řečových vad a problémů v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Za tímto
účelem se také zapojíme do projektu
„Celé Česko čte dětem“.
Řekněte mi, co je podle vás nejdůležitější, aby se ve školce líbilo dětem i dospělým?
Zasadím se o to, aby bylo v naší školce vytvořeno příjemné klima mezi zaměstnanci, dětmi i rodiči, založené na
vzájemné důvěře. Protože kde jinde je
třeba usměvavých tváří a hlav plných
tvořivých nápadů, než právě při výchově a vzdělávání dětí. Pedagogická
profese je totiž z větší části posláním
než povoláním.
Děkuji vám za rozhovor
Mgr. Jiří Svoboda
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Usnesení ze schůze Zastupitelstva obce Pomezí
Usnesení z 27. schůze Zastupitelstva
obce Pomezí konané dne 29. 8. 2018
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje návrhovou komisi – Duchečková Marie, Dočekal Jiří, ověřovatelé zápisu – Mgr. Lopour Tomáš, Kinc
Radek, zapisovatelem – Nespěšný Milan

komisí byla vybrána firma E-STAF, IČO:
28795920, Starohradská 249, Polička.

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
program schůze dle pozvánky.

Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
proplacení nákladů na GDPR pro přís
pěvkové organizace.

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vědomí zprávy školských zařízení na začátek školního roku 2018/2019.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje příjmy a výdaje rozpočtu obce
k 31. 7. 2018.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního
výboru.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
prodej části p. č. 1017/8 s tím, že pozemek, na kterém je umístěný vodovodní řád, zůstane v majetku obce. Cena
20 Kč/m2.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
pronájem p. č. 104, 405 a části 582.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje nákup p. č. 4836/4, 5859/7, 5853/2,
4836/5 za cenu 40 Kč/m2.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Pomezí a Krajem Smetany a Martinů na
nákup mobiliáře. Dotace činí 2 914 Kč.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
žádost o financování akce z plánu obnovy a rozvoje SMSV Poličsko na nový
vodovod pro výstavbu RD na p. č. 5895.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci
„Rozšíření veřejného osvětlení I. a II.
Etapa“. Na základě posouzení hodnotící
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Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Pomezí neschvaluje poskytnutí finančního daru do veřejné
sbírky pořádané Sdružením samospráv
České republiky za účelem pomoci obci
Prameny.

Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
proplacení stočného pro příspěvkové organizace obce.

Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy zápisu.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
změnu v rozpočtu Základní školy Pomezí, kde se z částky 10 000 Kč, určené na
pronájem tělocvičny a zimního stadionu,
přesouvá 5 000 Kč na dohody o provedení práce.

Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje výjimky z počtu žáků na školní rok
2018/2019 podle § 23, odst. 5 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů pro I. MŠ Pomezí
a II. MŠ Pomezí (počet žáků 28) a výjimku z počtu žáků podle § 23, odst. 4 a 5
zákona č. 561/2004 Sb., pro ZŠ Pomezí,
okr. Svitavy.

Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
záměr zřízení bezbariérového přístupu
do dolní budovy Základní školy Pomezí.
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vědomí plnění plánu výstavby v obci bez
připomínek.

Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
prodej hasičského auta značky Fiat Ducato za cenu 50 000 Kč obci Trpín.

Usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vědomí dopis občanů o problému s nebezpečnými včelstvy.

Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na vědomí žádost o výstavbu chodníku u silnice I/34.

Volby do Senátu Parlamentu ČR
konané dne 5.–6. 10. v Pomezí
Okrsky
Voliči
počet zprac. v % v seznamu
2
2 100,00
985
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Novák Jaroslav
Fliedr Bohuslav Ing.
Krátký Jiří
Havíř Pavel MUDr.
Andrle Sylor Richard
Mgr., MBA
Šafář Miroslav MVDr.
Kortyš Michal
Mňuk Milan
Krpálek Josef Ing.

Vydané
obálky
374

Volební
účast v %
37,97

Odevzdané
% platných
Platné hlasy
obálky
hlasů
373
355
95,17

Počty hlasů
% hlasů
Navrhující Politická
strana příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
Patrioti ČR
Patrioti ČR BEZPP
8
2,25
KDU-ČSL+STAN STAN
BEZPP
35
9,85
Piráti
Piráti
Piráti
43
12,11
ČSSD
ČSSD
ČSSD
99
34 27,88 48,57
Volební strana

KČ
Rozumní
ODS
KSČM
SPD

KČ

BEZPP

1

-

0,28

-

Rozumní
ODS
KSČM
SPD

BEZPP
ODS
KSČM
BEZPP

40
76
35
18

36
-

11,26
21,40
9,85
5,07

51,42
-

Volby do zastupitelstev obcí 5.-6. 10. obce Pomezí
Počet volených členů zastupitelstva
15
Kandidátní listina
číslo
název
1 SNK 2018
2 SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
Pořadí

Podíl

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5 032,00
2 516,00
2 151,00
1 677,33
1 258,00
1 075,50
1 006,40
838,66
718,85
717,00
629,00
559,11
537,75
503,20
457,45

číslo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Kandidátní listina
název
SNK 2018
SNK 2018
SNK 2018
SNK 2018
SNK 2018
SNK 2018
SNK 2018
SNK 2018
SNK 2018
SNK 2018
SNK 2018
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ

číslo
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Kandidátní listina
název
SNK 2018
SNK 2018
SNK 2018
SNK 2018
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ

Voliči v seznamu
985

Vydané obálky
528

Volební účast v %
53,60

Odevzdané obálky
528

Platné hlasy
7 183

Hlasy
Přepočtený základ dle počtu
Počet kandidátů
Přepočtené % platných hlasů Počet mandátů
kandidátů
abs. v %
5 032 70,05
15
7 183,00
70,05
11
2 151 29,95
15
7 183,00
29,94
4
Kandidátní listina
Pořadí v rámci strany
číslo
název
1
SNK 2018
1
1
SNK 2018
2
2
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
1
1
SNK 2018
3
1
SNK 2018
4
2
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
2
1
SNK 2018
5
1
SNK 2018
6
1
SNK 2018
7
2
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
3
1
SNK 2018
8
1
SNK 2018
9
2
SDRUŽENÍ ROVNOVÁHA POMEZÍ
4
1
SNK 2018
10
1
SNK 2018
11
Zvolení poslanci zastupitelstva obce Pomezí
Kandidát
Hlasy
Navrhující strana Politická příslušnost
Pořadí zvolení
poř. číslo příjmení, jméno, tituly
věk
abs. v %
1
Chemišincová Věra
59
NK
BEZPP
417 8,28
1
2
Dočekal Jiří
51
NK
BEZPP
374 7,43
2
3
Svoboda Jiří Mgr.
51
NK
BEZPP
337 6,69
3
4
Zerzánková Marta
48
NK
BEZPP
367 7,29
4
5
Lopour Tomáš Mgr.
45
NK
BEZPP
363 7,21
5
6
Duchečková Marie
57
NK
BEZPP
318 6,31
6
7
Nespěšný Milan
50
NK
BEZPP
335 6,65
7
8
Šedý Vladimír, DiS.
53
NK
BEZPP
335 6,65
8
9
Nikl Tomáš
42
NK
BEZPP
322 6,39
9
10 Šedý Leoš
50
NK
BEZPP
321 6,37
10
11 Němec Petr
43
NK
BEZPP
295 5,86
11
2
Stoklásek Zdeněk
62
NK
BEZPP
219 10,18
1
6
Venclová Jana Mgr.
61
NK
BEZPP
200 9,29
2
1
Škorpík Libor Ing.
50
NK
BEZPP
168 7,81
3
3
Coufal Zdeněk
70
NK
BEZPP
141 6,55
4
Náhradníci do zastupitelstva obce Pomezí
Pořadí
Kandidát
Hlasy
Navrhující strana Politická příslušnost
poř. číslo příjmení, jméno, tituly
věk
abs. v %
náhradníka
12 Fajmon Petr Ing.
39
NK
BEZPP
316 6,27
1
13 Stýblo Milan
37
NK
BEZPP
292 5,80
2
14 Vetešník Martin
41
NK
BEZPP
328 6,51
3
15 Kubíková Jaroslava Bc. 46
NK
BEZPP
312 6,20
4
4
Svobodová Ivona
36
NK
BEZPP
115 5,34
1
5
Hladká Markéta
40
NK
BEZPP
153 7,11
2
7
Krušina Jan
47
NK
BEZPP
152 7,06
3
8
Veselý Miroslav
45
NK
BEZPP
97 4,50
4
9
Ohlídal Václav
44
NK
BEZPP
144 6,69
5
10 Janečková Eva Ing.
54
NK
BEZPP
92 4,27
6
11 Homolová Adéla Ing.
34
NK
BEZPP
133 6,18
7
12 Maloňová Lenka
33
NK
BEZPP
125 5,81
8
13 Jílková Renata
41
NK
BEZPP
124 5,76
9
14 Hegrová Lenka
44
NK
BEZPP
150 6,97
10
15 Juklová Pavla Mgr.
35
NK
BEZPP
138 6,41
11
5

Základní škola Pomezí
Je to už měsíc, co jsme vstoupili do nového školního roku, přesto se v rychlosti
ohlédněme za tím uplynulým.
Loňský školní rok jsme začali se 158
žáky, kteří byli nejenom z Pomezí, ale
i ze Stašova, Rohozné, Poličky, Květné.
Naplnili jsme obě oddělení školní družiny, v rámci jejíž činnosti fungovaly také
rozličné zájmové kroužky (anglického
jazyka, rytmiky a keramiky).
Hned v září jsme vyrazili na zahraniční
exkurzi do Rakouska a Německa. Znalosti němčiny si žáci mohli prověřit ještě
na konci školního roku při návštěvě Vídně. Dalšími poznávacími zájezdy byly
návštěvy Kutné Hory, Prahy, planetária
v Brně a školní výlety.
A pak už to šlo ráz na ráz. Účastnili
jsme se tradičních sportovních soutěží,
jako jsou turnaje ve florbalu, mini fotbalu, vybíjené. Velmi úspěšní jsme byli
v přespolním běhu Libohájem, kde jsme
postoupili do okresního kola ze dvou
prvních míst. Dále jsme se zapojili do atletických soutěží.
Získanou tělesnou zdatnost jsme zúročili v dopravní soutěži, pro kterou děti
sbírají zkušenosti už na prvním stupni
při pravidelných návštěvách dopravního
hřiště a hodinách dopravní teorie. Fyzickou průpravu nám poskytly kurzy plavání a lyžařský kurz na poličské sjezdovce.
Zapojili jsme se také do aktivit, kde
jsme uplatnili svou zručnost. Technohrátky, Zdravohrátky, Postav most,
Soutěž praktických dovedností, to vše
byly akce, ve kterých jsme úspěšně školu
reprezentovali. Velkou dávku zručnosti a odborných znalostí jsme prokázali
v okresním kole Soutěže mladých zdravotníků, ve které jsme se zabodovali postupem do krajského kola.
Nezapomínáme ani na umění a kulturu. Četné návštěvy poličského muzea,
knihovny, divadelních a dalších kulturních představení (např. Mime fest, Jeden
svět a další) rozvíjejí náš smysl pro umění, který můžeme uplatnit v uměleckých
soutěžích, jako jsou Poličský skřivánek
(dvě první místa) a soutěž v recitaci (další
první místo).
Pravidelně se účastníme znalostních
soutěží. Třetí místo jsme obsadili v olympiádě v anglickém jazyce a tři třetí příčky
v poznávání rostlin. Za zmínku stojí také

olympiády v českém jazyce, v matematice, biologická, zeměpisná a fyzikální
olympiáda, poznávání živočichů a přírodnin.
Jsme škola s ekologickým zaměřením,
proto jsme zapojeni do několika ekologických projektů. Své environmentální
aktivity každoročně prezentujeme na
konferenci Všeho s mírou.
A tak dále a tak dále… Bylo by to ještě
na dlouho. Tak jen krátká závěrečná statistika: ze 158 žáků jich 91 prospělo s vyznamenáním, 66 prospělo a jeden žáček
neprospěl.
Konec vzpomínání a jen krátký vhled
do nového školního roku. Ten jsme
začali s počtem 151 žáků, z toho je 18
prvňáčků. Museli jsme tedy požádat
o výjimku z nejnižšího počtu žáků.
Pedagogický sbor zůstává téměř beze
změny, tzn. 15 učitelů, dvě vychovatelky
školní družiny, pět asistentů pedagoga
a jeden speciální pedagog. O budovy se
starají dvě školnice.
Zmíním několik novinek, které určitě všechny potěší. Radost máme z nové
tělocvičny, která vyřeší problémy s plněním povinných výstupů tělesné výchovy,
přispěje ke zlepšování sportovních výkonů a umocní radost dětí z pohybu.
Tento školní rok se naše škola účastní
eTwinningového projektu s názvem English class of 2019. Do projektu je zapojeno celkem 22 evropských škol. V rámci
něj se žáci seznamují s kulturami jiných
evropských zemí a zároveň poskytují

informace o kultuře naší. Komunikace
probíhá v angličtině v chráněném internetovém prostředí Twinspace, takže
žáci nejen aktivně uplatňují své znalosti anglického jazyka, ale i prohlubují
své uživatelské dovednosti v ovládání
nejrůznějších počítačových programů.
Zdokonalené jazykové schopnosti budou
moci v červnu zúročit na týdenním pobytu v Anglii, kde navštíví známá a turisty hojně navštěvovaná místa, jako je
např. Londýn, Stradford, Winsor, Oxford a mnohá další. Tento poznávací
zájezd organizujeme prostřednictvím
cestovní kanceláře a vzdělávací agentury, která má se zahraničními pobyty pro
děti a mládež bohaté zkušenosti.
Nadále se budeme zapojovat do pravidelných aktivit, které jsou zmíněny výše.
Podrobnosti o činnosti školy se můžete
dozvědět ve výroční zprávě školy, na
webu www.zspomezi.cz, v pravidelném
čtvrtletním vydání školního časopisu
Záklaďáček a také v dalších číslech Pomezského zpravodaje.
A na závěr jedna pozvánka. V rámci
osmičkového roku naše škola uspořádá tematickou vzpomínkovou výstavu
spojenou se Dnem otevřených dveří, a to
u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky a 80. výročí položení
základního kamene budovy 2. stupně ZŠ
Pomezí. Výstava se uskuteční ve čtvrtek
25. října 2018 v odpoledních hodinách.
Všechny srdečně zveme.
Mgr. Nataša Dostálová

Vítězný tým žáků ZŠ Pomezí na Technohrátkách v Litomyšli

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.
Vytiskla Tiskárna Polička, grafická úprava a sazba – jkd6

