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Informace z Obecního úřadu Pomezí Poplatky v roce
Vážení spoluobčané,
2019
Veřejné osvětlení
Konečně tady máme jaro a opět jsme
svědky zázračného divadla: příroda se
probouzí k životu a ptáci nesměle rozjíždějí své koncerty ve větvích stromů.
Přichází vláda slunce, které pomalu ale
jistě vyhání poslední záchvěvy zimy
a svými paprsky dává o sobě čím dál
více vědět.

– rekonstrukce
4 000 000
Rekonstrukce dětského hřiště
v areálu u ZŠ dolní
300 000

Úprava veřejného prostranství
Mezi největší stavební akce naplánované na letošní rok patří „Úprava veřejného prostranství před obecním úřadem“.

Svoz komunálních
odpadů
400 Kč/osobu
Poplatek na osobu na rok 2019 byl
schválen představenstvem LIKA ve
výši 684 Kč na osobu. Částku 284 Kč
doplácí obec na každého občana z rozpočtu obce a příspěvku z EKOKOMU
za třídění odpadu.
Stočné
52,17 Kč/m3 bez DPH

60 Kč s DPH
Poplatek za psa
100 Kč
Každý další pes v domácnosti 150 Kč
Pozemky
poplatek dle smlouvy
Veškeré poplatky je možno hradit na
účet: 1283401369/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo domu, nebo na
OÚ u paní Kadlecové.

Společenská
kronika
Všichni se s vervou budeme pouštět
do úklidu po zimě a přípravy zahrádek
na novou sezónu. Musíme doufat, že velikonoční svátky a pouť prožijeme bez
chladu, větru a deště.
Výstavba v roce 2019
Název akce
Cena v Kč
Prostranství u sokolovny
500 000
Rekonstrukce místní
komunikace
1 000 000
Rekonstrukce bytu čp. 4 2 000 000
TI pro 4 RD
u Buriánkových
3 000 000
Sběrný dvůr	
500 000
Úprava prostranství
před OÚ
14 000 000

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Požádali jsme
Státní fond dopravní infrastruktury
o dotace. Jestli budeme úspěšní, se dozvíme v průběhu jarních měsíců.
Cílem projektu je vznik chodníků po
obou stranách silnice II/363, dvou osvětlených přechodů pro chodce, dvou nových zálivů pro autobusovou dopravu,
klidové zóna oddělující silnici a navazující na místní komunikace.
Směrem na Stašov bude nově vytvořený chodník plynule navazovat na stávající chodník. Chodník situovaný na
Poličku bude navazovat na místní komunikaci a zajístí tak bezpečný příchod ke
školským zařízením. (pokr. na str. 2)

Děti narozené v závěru roku 2018
a v počátku roku 2019
Svobodová Viktorie
Procházková Anna
Machová Sofie
Prokůpek Sebastian
Sion Tomáš
Juklová Nela
Halamka Ondřej
Vomáčková Michaela

Poděkování
Manželé Stříteští s rodinou děkují
Obci Pomezí a SPOZ za uspořádání
diamantové svatby, kterou si připomněli v říjnu 2018.
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Přehled akcí

Informace z Obecního úřadu Pomezí

sál OÚ
(proběhl)
sál OÚ
(proběhl)
sál OÚ Sokol
(proběhl)
sál OÚ
(proběhl)
ZŠ Pomezí –
1. stupeň ZŠ

26. 1.

Ples SDH

16. 2.

Ples MS Balda

23. 2.

Stolní tenis

2. 3.

Dětský karneval

3. 4.

Zápis do 1. třídy

13. 4

Velikonoční
inspirace

sál – OÚ

14. 4.

Zahájení
motorkářské
sezóny

Motorkáři
Pomezí

26. 4.

Všeho s mírou

sál – základní
škola

27. 4.

Pouťová zábava

sál – SRPŠ ZŠ

4. 5.

Dětská hasičská
soutěž

sportovní
areál – SDH
Pomezí

drobného SCHDZ Pomezí
18.–19. 5. Výstava
zvířectva
15. 6.

Zábavné
odpoledne

turnaj
červenec Tenisový
čtyřhry
26. 10. Zabíjačka
11. 11. Sv. Martin
30. 11. Vánoční inspirace
7. 12.

Peklo

areál – MS
Nova, MŠ
Sokol
hasičárna –
SDH Pomezí
areál –
základní škola
sál – OÚ
sál OÚ – SDH

u vánoční- areál – OÚ
21. 12. Zpívání
ho stromu
prosinec Předsilvestrovský
sportovní areál
běh
25. 1. 20 Ples SDH

sál

15. 2. 20 Ples MS Balda

sál

22. 2. 20 Stolní tenis
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sál OÚ – Sokol

(pokr. ze str. 1) Vybudování chodníků
na centrální ploše umožní další výstavbu chodníků směrem na západ. Z důvodu bezpečnostních i estetických budou chodníky odděleny pásem zeleně,
nahrazujícím zábradlí. Celková délka
nově vybudovaného chodníku bude
275 m. Centrální část nově vzniklého
prostranství bude vydlážděna, opatřena vodním prvkem, pítkem a lavičkami
a osazena novými stromy, keři a nízkým
živým plotem. Pamatováno je také na
parkovací místa. Celkové náklady stavby
dosáhnou na 14 milionů korun.
Rekonstrukce dětského
hřiště u ZŠ dolní
Herní prvky na dětském hřišti jsou již
na hranici bezpečnosti a budou vyměněny za nové. Je požádáno o dotaci z programu POV Pardubického kraje.
TI pro 4 RD na pp. č. 5895
V rámci stavby bude přivedena ke
vzniklým parcelám splašková kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení
a nová místní komunikace. Z celkových
nákladů na stavbu bude zastupitelstvem
obce schválena cena za m2 pozemku.
Veřejné osvětlení – rekonstrukce –
úsek OÚ směr Stašov
Jedná se připravovanou akci ČEZ, kdy
se rozvody nízkého napětí budou uklá-

dat do země. Přitom dojde také k uložení kabelů veřejného osvětlení a k celkové
rekonstrukci a novému napojení světel
VO.
Stavba bude zahájena v měsíci březnu,
a to v úseku od starého hřiště po horní
konec obce.
Rekonstrukce bytu č. p. 4
V bytě o celkové velikosti 178 m2 budou vybudovány 2 bytové jednotky.
Rekonstrukce již byla zahájena a dokončena bude v měsíci červnu 2019. Rekonstrukci provádí na základě nabídkového
řízení firma Elestav Vysoké Mýto.
Sběrný dvůr
Realizace stavby přesunuta do roku
2020 – je požádáno o dotaci na výstavbu.
Oprava místních komunikací
Jedná se opravu a výstavbu části místní komunikace od areálu chovatelů směrem k nové zástavbě RD.
Hřiště u sokolovny
V jarních měsících se začne pod sokolovnou budovat terasa ze zámkové dlažby se zastřešením, která umožní otevření sezónního občerstvení pro posezení
občanů.
Věra Chemišincová,
starostka

Změna v mobilním sběru odpadů
Již po několik let probíhal mobilní
sběr odpadů formou shromažďování
na předem určených místech. Bohužel
docházelo k nekontrolovatelnému mísení jak objemných, tak nebezpečných
odpadů. Výjimkou nebyly ani návozy
odpadu traktorovými vlečkami vysypané na hromadu. Abychom zabránili
tomuto neutěšenému stavu, bude letos
sběr objemných a nebezpečný odpadů,
osobních pneumatik a elektrozařízení
pouze na jednom místě pod dohledem
zaměstnanců obce. Občané mohou vozit odpady na sběrné místo do areálu
AGRONEY za kuchyní v termínech:
• pátek 5. 4. od 12.00–18.00
• sobota 6. 4. od 8.30–12.00
Upozorňujeme občany, že nebudou
odebrány stavební odpady jako stará
okna, stavební suť, eternit, lepenka,
dřevo apod.

Občané mohou celoročně využívat
služeb sběrného dvora v Poličce na ulici Hegerova. Provozní dobu najdete na
www.likosvitavy.cz
Příklady objemných odpadů:
• Starý nábytek, koberce, peřiny, linolea…
Příklady nebezpečných odpadů:
• Staré barvy, ředidla, oleje, akumulátory, postřiky, zářivky, olejové filtry, kyseliny, čistící prostředky…
Příklady elektrozařízení:
• Ledničky, elektrické sporáky, pračky, myčky nádobí, odstředivky, televizory, rádia, magnetofony, přehrávače, ruční nářadí…
Sběr železa
• Uskuteční se po celé obci ve čtvrtek
11. dubna 2019.

Usnesení z 3. schůze Zastupitelstva
Technické
obce Pomezí konané dne 12. 12. 2018 vzdělávání žáku
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje: návrhovou komisi Marie Duchečková a Mgr. Jana Venclová; ověřovatelé
zápisu Zdeněk Coufal a Mgr. Tomáš
Lopour; zapisovatel Milan Nespěšný
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
program schůze dle pozvánky.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
příjmy a výdaje rozpočtu obce na rok
2019 a střednědobý výhled rozpočtu
obce na roky 2019-2022.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a odstraňování komunálních
odpadů.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Pomezí stanovuje cenu stočného rok 2019 na
52,17 Kč/m3 bez DPH. DPH bude účtováno dle platné legislativy v roce 2019.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje členy komise pro výběrové řízení
na akci „Úprava prostranství před OÚ
Pomezí“:
1. Ing. Drábek Jaromír

2. Chemišincová Věra
3. Mgr. Lopour Tomáš
4. Nespěšný Milan
5. Ing. Škorpík Libor
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje členy komise pro výběrové řízení na
akci „TI pro 4 RD u hřiště“:
1. Ing. Škorpík Libor
2. Stoklásek Zdeněk
3. Šedý Leoš
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje členy komise pro výběrové řízení
na akci „Oprava komunikace u areálu
ČSCH“:
1. Stoklásek Zdeněk
2. Coufal Zdeněk
3. Dočekal Jiří
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
rozpočty svazku obcí AZASS Polička,
Kraje Smetany a Martinů a Mikoregionu Poličsko.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Pomezí neschvaluje žádost o prodej p. č. 5895. Pozemky na p. č. 5895 se budou prodávat až
po vybavení TI.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Pomezí schvaluje
rozpočtové opatření č. 12 dle přílohy.

Výsledky technického vzdělání se
projevují každoročními úspěchy v soutěži technické tvořivosti pořádané
SOŠ a SOU Svitavy. V letošním školním roce se v této soutěži umístila na
2. místě Lucie Pechancová a na 2. místě
v soutěži dvojic Lucie Pechancová a Jiří

plní zábavnou a přiměřenou formou
jednoduché úkoly. Děti (ale ani rodiče)
se této části nemusí obávat, vše vychází
z toho, co předškoláci znají z mateřské
školy a z domova.
Protože chceme, aby zápis proběhl bez
problémů a zbytečného čekání, v přátelské a klidné atmosféře, sjednali jsme po
dohodě s mateřskými školami schůzky
s rodiči předškoláků. V úterý 19. března
v 15:30 na I. MŠ dolní, ve středu 20. března v 16:00 na II. MŠ horní a v pondělí
25. března v 15:30 v MŠ v Rohozné. Rodiče se dozví podrobnosti o organizaci
zápisu a bližší informace o naší škole
a budoucí první třídě.
Pro děti, ale i některé rodiče bude zápis prvním setkáním s naší školou, proto
doufáme, že se jim u nás bude líbit. Na
všechny se těšíme a rádi je ve škole přivítáme.

Recept na punč

Zápis v ZŠ Pomezí
Současný školní rok se přehoupl do
své druhé poloviny a pomalu se blíží
rok příští. Prvním krokem, bez kterého
se zahájení následujícího školního roku
neobejde, je zápis dětí do první třídy ZŠ
Pomezí. Ten se u nás uskuteční ve středu 3. dubna 2019 od 13 hodin na prvním
stupni ZŠ. Zapisovat se budou děti, které dosáhly (nebo teprve dosáhnou) šesti
let od září do prosince 2018 a od ledna
do srpna 2019. K zápisu se samozřejmě
mohou dostavit i děti, které před rokem
měly odklad povinné školní docházky.
Jejich rodiče musí dítě s odkladem k povinné školní docházce znovu zapsat.
Předškoláky u zápisu přivítá jejich budoucí třídní učitelka Věra Konečná.
Zápis sestává ze dvou částí. První je
část formální, kdy se takzvaně „papíruje“, a druhá část je motivační, kdy děti
vystřídají malá stanoviště, na kterých

Makovský. Dalšího velkého úspěchu
dosáhli naši žáci v Masarykově SŠ Letovice v soutěži Postav most. Dovezený
sestavený most ze špejlí byl ohodnocen
odbornou porotou 7. místem. Na místě žáci sestavili další most, který v zátěžové zkoušce dobře obstál. Obhájili
jsme opět skvělé 2. místo. Tým ve složení Lucie Pechancová, Šárka Uhlířová
a Jiří Makovský prokázal šikovnost,
dobré technické myšlení, a skvěle tak
reprezentoval ostatní spolužáky technických činností ZŠ Pomezí. Výborných výsledků dosahují naši žáci na
Technohrátkách pořádaných Pardubickým krajem na odborných školách.

Mgr. Jiří Svoboda

Při Vánoční inspiraci probíhala soutěž o nejlepší vánoční punč. Vítězným
se stal punč paní Ilony Ehrenbergerové. Blahopřejeme vítězce a předkládáme Vám její recept.
Ingredience: 500 ml vody, 500 ml červeného vína, 130 ml rumu, 140 g cukru, 1 citron, 1pomeranč, 1 badyan,
4 hřebíčky, 2 skořice.
Postup: Vodu s cukrem a šťávou
z ovoce přivédeme k varu, přidáme
víno, rum a koření a znovu zahřejeme
až k varu. Pokud se punč konzumuje hned, nalejeme do horkých sklenic
a ozdobíme pomerančem. Jinak přecedíme a vychlazené uložíme do lednice.
Pro větší sílu i vůni necháme koření
v punči jeden den odležet.
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ČSCH Pomezí
V letošním roce oslaví naše organizace 65. let od svého založení. V dnešní době má organizace celkem 16
členů, z toho 2 mladé chovatele, a to
Markétu Ševčíkovou a Jiřího Makovského. Z celkového počtu 13 členů je
10 zdejších a 6 z okolí. Náš areál prochází, k naší radosti, v posledních letech rekonstrukcí a modernizací.
Naše organizace se může pochlubit
tradičně pořádanou výstavou, která
se koná v našem areále. Takovouto
výstavou se můžeme pochlubit jako
jedni z mála v okrese.
V loňském roce se konal již 33. ročník. Při prohlídce výstavy mohli návštěvníci zhlédnout chovná zvířata
od vystavovatelů z našeho i sousedních okresů. V expozici králíku bylo
k vidění 92 kusů různých plemen.
Chovatelé holubů obeslali naši výstavu 114 kusy. Rovněž i expozice drůbeže byla dobře zastoupena v 52 voliérách. V posledních letech máme ke
zhlédnutí i mnoho druhů exotického
ptactva. Na každou odbornost udělujeme 12 čestných cen. Všechny mladé
chovatele jsme již druhým rokem obdarovali malým upomínkovým pohárem.
Naši členové se každý rok účastní
mnoha výstav v našem i sousedních
okresech. Také se každoročně účastníme krajské výstavy, která se letos
uskutečnila v Přelouči a zúčastnilo se
jí 5 našich členů. Na krajské výstavě
už čtvrtým rokem vládnou naši mladí
chovatelé, po tři roky ji ovládal mch.
Jiří Makovský a minulý rok převzala štafetu mch. Markéta Ševčíková.
Markéta vyhrála na zdrobnělé Velsumky rezavě koroptví první místo
a na Hempšíry měděně červené vyhrála druhé místo v odbornosti drůbeže. Čtvrté místo obsadil mch. Jiří
Makovský.
Také na jiných výstavách jsme nezaháleli a vozili jsme si domů v průměru
5 čestných cen z každé výstavy.
Závěrem bych vás chtěl pozvat do
našeho areálu na výstavu, která se
bude konat 18–19. 5. 2019.
Na úplný závěr bych chtěl poděkovat i našim sponzorům, bez kterých
bychom nemohli výstavu, která je rok
od roku finančně náročnější, uspořádat.
Chovatelství zdar!
př. Milan Makovský
4

Rozpočet na rok 2019
Příjmy
DFPO ZČ
4 000 000 Kč
DFPO OSVČ
200 000 Kč
DFPO zvláštní sazba
360 000 Kč
DPPO
3 500 000 Kč
DPPO za obce
700 000 Kč
DPH
9 000 000 Kč
Daň z nemovitosti
1 300 000 Kč
Komunální odpad
390 000 Kč
Správní poplatky
1 000 Kč
Poplatek ze psů
23 000 Kč
Poplatek za veřejné prostory 4 000 Kč
NI př.dotace ze st.t.v.
292 200 Kč
Prodej pozemků
3 000 000 Kč
Pronájem pozemku
223 000 Kč
Pěstební činnost
1 500 000 Kč
Kulturní dům
8 000 Kč
Byty pronájem
30 000 Kč
Nebytové hospodářství
90 000 Kč
Pohřebnictví
22 000 Kč
EKO-KOM
160 000 Kč
Příjmy z pronájmu
sportovišť
60 000 Kč
Daň z hazardních her
100 000 Kč
Splátky půjček
24 000 Kč
Kanalizace stočné
1 900 000 Kč
Celkem
26 887 200 Kč
Výdaje
Pěstební činnost
800 000 Kč
Oprava míst. komunikací1 000 000 Kč
Provoz kanalizace
1 900 000 Kč
I. MŠ
317 000 Kč
II. MŠ
306 000 Kč
ZŠ
1 347 000 Kč
ŠD
10 000 Kč
ŠJ
346 000 Kč
Zpravodaj
20 000 Kč
Knihovna
40 000 Kč
Kronika
15 000 Kč
Kulturní dům
80 000 Kč
SPOZ
40 000 Kč
Provoz areál + mzdy kurty80 000 Kč
Provoz sokolovna
80 000 Kč

Dotace dobrovolným
svazkům obcí
70 000 Kč
Dotace neziskovým org.
23 000 Kč
Bytové hospodářství
10 000 Kč
Veřejné osvětlení
350 000 Kč
Pohřebnictví
20 000 Kč
Komunální služby
2 000 000 Kč
Kompostárna
30 000 Kč
Charita
20 000 Kč
Příspěvek TJ SOKOL
+ hokejisté
125 000 Kč
KO svoz odpadu
950 000 Kč
Zeleň
60 000 Kč
Požární ochrana
180 000 Kč
Zastupitelstvo obce
1 400 000 Kč
Činnost místní správy 1 400 000 Kč
Pojištění majetku obce 150 000 Kč
Splátka úvěru
1 350 000 Kč
Povinná rezerva
pro krizové řízení
30 000 Kč
Kulturní akce obce
100 000 Kč
Příspěvky církvím
20 000 Kč
Úroky z úvěru
150 000 Kč
Daň příjmu za obec
700 000 Kč
Daně a poplatky dph
900 000 Kč
SDH – práce s mládeží
50 000 Kč
Prostranství u sokolovny 500 000 Kč
Úprava prostranství
před OÚ
14 000 000 Kč
Rekonstrukce VO
(OÚ směr Stašov)
4 000 000 Kč
Rekonstrukce bytu č. p. 42 000 000 Kč
Sběrný dvůr
500 000 Kč
TDI pro 4 RD
3 000 000 Kč
Rekonstrukce děts. hřiště
u ZŠ dolní
300 000 Kč
Mobilní rozhlas
50 000 Kč
GDPR
60 000 Kč
Celkem
40 879 000 Kč

Rozpočet schodkový. Schodek bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let. Stavební akce jsou uvedeny
včetně DPH

Hasičský rok 2018
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
spolu s Vámi zavzpomínala na rok 2018
z pohledu našeho sboru dobrovolných
hasičů z Pomezí.
Jako každý rok i letos jsme se spolu
s Vámi úspěšně protančili koncem ledna na našem tradičním hasičském plese. O slově tradiční nelze pochybovat,
protože každým rokem máme stále více

Výjezdová jednotka
Ani loňský rok naše jednotka nezahálela. Celkem byla u 7 požárů, z nichž
nejsledovanější a nejčerstvější byl požár
rodinného domu v Kamenci. Následovaly tři technické zásahy. Naši muži
absolvovali námětová cvičení např. ve
firmě THT nebo v Bořinách. Do výjezdového vozidla Tatra CAS 32 byla za-

Tým dorostu na MČR

návštěvníku. Možná je to i fantastickou
výzdobou, jak říká klasik – „jako doba
jde dopředu, tak i my jdeme dopředu“.
Každoročním školením Vás letos nebudu zatěžovat, snad jen zmíním, že kde
jsme měli být, tam jsme byli. Jaro v nás
probouzí síly nejen k tréninku na okresní ligy, ale i k uklízení, opravám a renovacím. Pro mateřskou školku jsme udělali besedu se cvičnou evakuací.
V roce 2018 se naše hasičská rodina
rozrostla o dalšího člena, nejednalo se
však o člena od člena nýbrž o člena rodu
automobilů. Stal se jím Ford Transit.
Oficiálně byl přivítán mezi nás 1. 9. spolu se slavnostním znovuotevřením tělocvičny.
Pro Vás, milí občané, jsme kromě kulturní akce spojené s již zmiňovaným
autem, vytvořili i jiné příležitosti jak se
s Vámi setkat. Byly jimi námi pořádaná
soutěž mladých hasičů v rámci Okresní ligy Svitavska, zabíjačka s lahodnou
vůní a kvalitními výrobky a v neposlední řadě příchod čertů a nebeských
bytostí.
Dovolte mi plynule přejít na výrazné
kapitoly z naší činnosti.

koupena vysílačka. Hasiče jistě potěšilo
pořízení nových přileb a nové dýchací
techniky. Celé výjezdové jednotce bych
chtěla nejen jménem sboru, ale troufám
si říct i jménem spoluobčanů, poděkovat za jejich práci a obětavost.
Sportovní činnost – dospělí
Loňský rok reprezentovaly naši obec
tři družstva dospělých, a to dvě v kategorii mužů a jedno v kategorii žen.
Muži běžící v „A“ týmu objeli všechny
závody Okresní ligy Svitavska. Umístili
se na 4. místě z 55 s celkovým počtem
130 bodů. Nejvíce se klukům dařilo
v Oldříši, kde zaběhli za 17,59 s, v Perálci s časem 17,68 s. V posledním závodě ligy v Květné dokonce s časem
17,07 s vyhráli pomyslné zlato. Bohužel
v Kamenci a Hartmanicích odcházeli
borci s neplatnými pokusy.
Muži „B“ se mimo soutěže v Telecím
zúčastnili také všech soutěží v lize. Za
nejlepší časy byli odměněni body v Sádku a to 18,58 s a v Kamenci 17,27 s. Celkově se kluci umístili se 44 body na
20. místě z 55 družstev. Nutno je omluvit, jsou to vesměs dorostenci, a ti nám

loni předvedli své umění na úplně jiné
soutěži.
Ženy se loni zúčastnily 8 z 11 závodů
okresní ligy. Jejich nejlepší čas byl na
soutěži v Sádku – 17,74 a obsadily druhé
místo. Bohužel v celkovém hodnocení
byly ženy až 12. se 17 body.
Mladí hasiči
Mladší žáci začali svoji úspěšnou sezónu již na podzimní soutěži, kde obsadili
v ZPV krásné 3. místo. Toto místo potvrdily naše malé hvězdy i v jarní části
hry Plamen v Dolním Újezdě a tím nám
potvrdily i to, že máte-li děti, které hasičina baví, úspěchy se prostě musí dostavit. V Okresní lize Svitavska skončili
mladší na krásném 6. místě z 30 družstev. Nejlepšího času v požárních útocích dosáhli v Mladějově – 18,37 s. Jsme
na ně moc hrdí.
Starší žáci vyjíždějí do útoků ve dvou
družstvech – A a B. Starší žáci „A“ týmu
předváděli jako již tradičně exkluzivní
jízdu. A po „nešťastném“ jarním kole
Plamenu, kde byli „až“ 3.!!!, již VYHRÁLI KAŽDÝ požární útok v okresní
lize. Dovolte mi, abych lehce odbočila.
Proč byli naši borci až třetí? Slovy klasika: „Dokud budou umělecká díla hodnotit bývalí štukatéři a zedníci, situace se
nezmění.“ – Tolik k úrovni rozhodčích.
Takže další rok na kraji! A druhé místo
na okrese! S nejlepším časem 14,86 s!!!
– REKORDEM OKRESNÍ LIGY v Kamenci.
Starší „B“ byli jako vždy velmi blízko
pomyslné bedně, na okrese s velmi slušnými časy skončili na 8. místě. Svoji sílu
a odhodlání ukázali nejlépe v Kamenci
a s časem 17, 21 s skončili na 3. místě.
Dorostenci loni opět přepsali historii požárního sportu v naší obci. Probojovali se přes odvěkého soupeře na
krajském kole na MISTROVSTVÍ ČR
V POŽÁRNÍM SPORTU. Naši hrdinové v Plzni bojovali statečně až do úplného závěru a tím byl požární útok – královská disciplína. Zde s časem 28,67 s na
nástřikové terče vybojovali z disciplíny
požární útok bronzovou medaili. Jsou
tedy třetí nejlepší v republice. Radost
nám ani nezkazilo konečné 12. místo.
Kluci, děkujeme.
Závěrem bych Vám chtěla poděkovat
za Vaši přízeň a podporu v letech minulých a poprosit o jejich zachování nejen
v letošním roce.
Zuzana Dočekalová
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Projekt Edison aneb stážisté ze čtyř
zahraničních zemí na ZŠ Pomezí

Vítám vás, přátelé, na
stránkách zpravodaje ve
sportovních zprávách. Po
dlouhém zimním období
plném mrazivého počasí
a sněhu. Blíží se jaro a s ním se probouzí i naše chuť vyrazit na zahrádky,
do přírody a přivítat slunečné počasí
příjemnou prací, procházkou po okolí
nebo vyrazit za náročnější sportovní
aktivitou prospěšnou našemu zdraví.
Naši fotbalisté zahájili tyto aktivity
již začátkem ledna. Mládež každou
sobotu navštěvuje krásnou tělocvičnu
v naší obci a připravuje se na jarní sezónu.
Pravidelně trénuje fyzickou kondici
i techniku práce s míčem při vzájemných zápasech v sálové kopané.
Muži mají přípravu podstatně náročnější. Pokud jste viděli běhat po
obci směrem na Baldu početnou skupinu mužů ve žlutých vestách s čelovkami na hlavě, potom vězte, že to byli
právě naši fotbalisté.
Velmi náročnou přípravu v mrazivém počasí doplnily výjezdy na osvětlenou umělou trávu do Litomyšle, kde
probíhala příprava s míčem a došlo
i na několik modelových utkání se
soupeřem z Cerekvice.
Každý druhý víkend bylo sehráno
přátelské utkání na umělé trávě v Ústí
nad Orlicí se soupeři zvučných jmen
i z krajských přeborů. Pravdou je, že
v tomto pro fotbal nepříznivém počasí se objevila i občasná marodka, ale
obecně zimní příprava splnila svůj
účel.
Věřím, že našim svěřencům nastartovala fyzickou kondici i touhu sehrát
úspěšně mistrovská utkání tohoto
krásného sportu, hojně navštěvovanou diváky v celém světě.
Dovolím si vás všechny pozvat na
zahájení sezóny v domácím prostředí,
které se koná zápasem s Řetovou v neděli 31. 3. od 16:00 v našem sportovní
areálu.
V osobní životě vám všem přeji hodně zdraví, štěstí i sportovního elánu,
který s sebou nese báječnou náladu
i radost z pohybu na čerstvém vzduchu.
Těší se na vás fotbalisté Pomezí.

Ihned po skončení jarních prázdnin,
od 11. 2. do 15. 2. 2019, zažili naši žáci
netradiční a bezpochyby zajímavý školní
týden. Mgr. Romana Báčová, vyučující na ZŠ Pomezí anglický jazyk, poprvé
zapojila naši školu do multikulturního
projektu Edison, organizavaného nej-

ti i úroveň anglického jazyka. Aktivně se
zapojovali do debat i her a získávali tak
patřičnou sebedůvěru, tolik potřebnou
při výuce cizích jazyků.
Čtveřice symptatických studentů si
pochvalovala zejména přátelský přístup
a zájem nejen samotných žáků, ale všech

větší světovou studentskou organizaci
AIESEC.
V rámci tohoto projektu působili na
naší škole (na druhém stupni v pondělí, ve středu a v pátek, na prvním stupni
v úterý a ve čtvrtek) čtyři zahraniční stážisté, kteří byli po celý týden ubytováni
v rodinách některých pegagogů.
Měli jsme tak možnost přivítat v našich
třídách Mariu z Ruska, Doris z Číny, Aliho z Íráku a Arika z Indonésie. Tito čtyři
vysokoškolští studenti atraktivní formou
prezentací, diskusí a her vyučovali naše
žáky a seznamovali je tak s kulturou,
tradicemi a zvyky svých zemí. Výuka
probíhala v anglickém jazyce, jehož úroveň stážisté přizpůsobili věku a jazykové
úrovni konkrétních žáků.
V pondělí bylo uspořádáno slavnostní
zahájení a uvítání stážistů na škole. Tradičně pojaté uvítání chlebem a solí v tematicky vyzdobené učebně bylo doplněno hudebním vystoupením našich žáků,
kteří stážistům představili nejen sami
sebe, ale také naši obec, region i zemi.
Všichni žáci, učitelé i sami stážisté
hodnotili průběh celého týdne na ZŠ Pomezí velmi pozitivně. Žáci, kteří postupně ztráceli ostych, si formou přirozené
komunikace prohlubovali své schopnos-

zaměstnanců školy, kteří pro vzácnou
návštěvu zorganizovali zajímavý doprovodný odpolední program. Vzali jsme
naše „Edisony“ na prohlídku Poličky
a Litomyšle, zajistili jim exkurzi v modrotiskové dílně v Olešnici a v litomyšlském minipivovaru, pozvali jsme je na
večeři a na závěrečný turnaj v bowlingu.
Vyvrcholením celého projektu byla páteční akce nazvaná Global Village. Každý ze studentů předvedl či dal ochutnat
žákům to nejlepší ze své kultury. Viděli
jsme typické oblečení, bankovky a symboly dané země, zatančili jsme si indonéský a írácký tanec, vyzkoušeli si čínské
hůlky a ochutnali ruské sladkosti. Naši
žáci oplátkou seznámili hosty s tradicemi naší země, předvedli jim českou bižuterii, vyprávěli jim o českých pohádkách,
upekli pro ně pardubické perníčky a ukázali jim techniku jejich zdobení, dokonce
je učili tančit i polku. Páteční dopoledne
bylo bezprostřední a plné emocí. Fotilo
se, podepisovalo a objímalo. Nechyběly
ani slzičky při loučení.
Věříme, že si tento projekt najde na
naší škole své pevné místo a budeme se
těšit, jaké národnosti přivítáme na naší
škole v dalších letech.
Za ZŠ Pomezí Mgr. Marie Benešová

Zdeněk Stoklásek
předseda TJ
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Vskutku vydařený 11. ročník turnaje neregistrovaných
hráčů ve stolním tenise
Zdravím příznivce sportu!
Dne 23. 2. proběhl v budově obecního
úřadu v naší obci tradičně již 11. ročník
turnaje ve stolním tenise neregistrovaných hráčů.
Dovolte mi, abych hned na úvod tohoto
článku projevil úžas nad letošní účastí: 42
sportovců z 15 obcí našeho kraje. Přátelé,
tak to tu ještě nebylo. Navíc, konkurence
jako hrom! Přijelo několik vítězů předchozích ročníků a hned při rozjezdu se
na hracích stolech pořádně jiskřilo. Náhodný divák by již v úvodních skupinách

nabyl dojmu, že sleduje finále – prostě
paráda! Ze základních skupin postoupilo 18 hráčů do finálových skupin, kde
mezi sebou bojovali o konečné vítězství.
Ti, kterým se dařilo méně, bojovali mezi
sebou o další umístění.
Nikdo nepřišel zkrátka, pořadatelé
měli ceny a upomínkové předměty i pro
ty sportovce, kterým se dařilo nejméně,
a skončili na chvostu tohoto hracího maratonu.
Jistě, že nešlo o ceny, dle mého dojmu si
do tohoto kolektivu přišel každý zaspor-

tovat, ukázat, co umí a hrát v duchu fair
play.
Atmosféra byla celý den skvělá, navazovala se nová přátelství, ani apetit sportovců nepřišel zkrátka. O sportovce bylo
díky paní Haně Nespěšné velice dobře
postaráno. Hani, děkujeme tobě i paní
Navrátilové za vynikající sváteční koláče. A v této pohodové atmosféře se spor-

Nové kontejnery na jedlé oleje a kovy
Jedlé oleje
Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení?
A kam s ním? Tuky nevylévejte do WC,
do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se
mělo nakládat jako s odpadem. Občané je mohou nalévat do použitých plastových obalů (PET lahve atd.) a ukládat
do určených separačních nádob.
Tyto označené nádoby (240 l zelené
plastové popelnice) najdete na místech
určených ke sběru tříděného odpadu
(ZŠ dolní, horní obchod, u Balášových).
Pokud bude tento odpad končit tím,
že vysmažený olej a tuk bude vyléván
do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že
nastane dříve či později havarijní stav
na domovní kanalizaci. Kanalizace
bude neprůchodná. Tuky a oleje do kanalizace nepatří! Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení
tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních
systémů v domácnostech.
Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde
dochází po ochlazení tuků k ucpání
čerpadel a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím
vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují
korozi stěn kanalizačního potrubí.
Současnou kombinací nečistot v od-

padních vodách, kde se střetávají vody
z mycího procesu (zbytky jídel, tuky,
cukry apod.), pracího procesu (prací
prostředky) a splaškové vody vzniká
pozitivní prostředí pro výše uvedený
problém. Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to první
krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních
systémů v domácnostech. V následujících obdobích bude docházet k další
regulované separaci odpadů. Důkazem
toho je snaha, jak řešit problematiku
sběru biologicky rozložitelných odpadů, kam kde krom zahradních výpěstků a trávy, patří např. i zbytky jídel
a potravin. Pokud máte rádi své domy,
pak je chraňte. Chraňte je aktivní prevencí, vždyť i nádherný dům ztrácí na
kráse bez správné funkce odpadních
systémů.
Kontejnerový sběr kovů
Do kontejnerů vhazujte plechovky od
nápojů, konzervy od potravin, hliníkové folie (víčka od jogurtů, obaly od
čokolád apod).
Do kontejnerů nepatří silně znečištěné plechovky, plechovky od barev,
plastové obaly apod.
Nové kontejnery na jedlé oleje a kovy
najdete na sběrných místech u ZŠ dolní,
horního obchodu a Balášových.
Děkujeme, že třídíte odpad!!!

Vyhlášení výsledkůstolního tenisu

tovci probojovali až do finále. V něm byl
již druhý rok za sebou nejúspěšnější pan
Radek Háp z Telecího.
O tom, že boje byly opravdu vyrovnané, svědčí i to, že na třetím místě se
umístili hned 3 sportovci, z nichž každý
reprezentoval jinou obec.
Nutno podotknout, že i věkový rozdíl účastníků byl úctyhodný
14–73 let. Tady je vidět, že to jde v každém věku – jenom chtít.
Z naší obce bych rád vyzdvihl účast
celých „rodinných klanů“ – Hápovi, Nespěšní, Novákovi i Stýblovi, byť někteří
členové rodin zde byli v roli fandících
příznivců.
Vyvrcholením turnaje bylo vyhlášení
vítězů a předávaní cen. I zde byla slyšet jen slova chvály a poděkování všech
sportovců pořadatelům za nádherný
sportovní i společenský zážitek.
Závěrem i mně dovolte poděkovat
všem, kteří svojí pomocí i věcnými dary
přispěli k propagaci sportu, přátelských
vztahů a dobré nálady. Jednoznačně dávám všem, kteří se zúčastnili, palec nahoru.
Těšíme se na setkání s vámi u dalších
ročníků.
Organizační výbor turnaje
a Zdeněk Stoklásek
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