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Informace z Obecního úřadu Pomezí
Vážení občané,
přichází Vám do schránek další číslo
Pomezského zpravodaje. Před námi je
léto a dovolené, ale pro naši obec léto
znamená zahájení staveb plánovaných
pro letošní rok.

pečnosti dopravy. Dne 30. 4. 2019 byl
příspěvek Výborem SFDI schválen a to
v částce 5 131 109 Kč (85 % uznatelných nákladů).
Ve výběrovém řízení na zhotovitele
zvítězila firma PP-GROUP.cz, s. r. o.,

Prostranství u sokolovny
V současné době se dokončuje zpevněná plocha ze zámkové dlažby na jižní části budovy sokolovny. Dále bude
zpevněná plocha opatřena zasunovací
pergolou. Od července zde bude s využitím místností pod sokolovnou otevřeno
sezónní občerstvení s posezením.
Veřejné osvětlení
Již bylo započato s rekonstrukcí nn od
budovy kostela na horní konec obce. Do
výkopů jsou umístěny kabely na nové
veřejné osvětlení v této části obce. Rekonstrukce potrvá do podzimních měsíců.

TI pro 4 RD u hřiště za dolním
sportovním areálem
V zadávacím řízení na realizaci stavby byla vybrána firma STAVITELSTVÍ
TRYNK, s. r. o., Zderaz s nabídkovou
cenou 3 082 939 Kč s DPH. Stavba je členěna na jednotlivé objekty – místní komunikace, splašková kanalizace, vodovod, STL plynovod a veřejné osvětlení.
Stavba bude dokončena do konce září.
Vzniklé 4 parcely budou odprodány
zájemcům dle vzniklého pořadí. Cena
byla schválena 800 Kč/m2.
Úprava veřejného prostranství
před obecním úřadem v Pomezí
Jak víte již z minulých zpravodajů,
podali jsme žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2019
na opatření zaměřené ke zvýšení bez-

Pasecká 378 Proseč s nabídkovou cenou
12 094 128 Kč. 13. 5. 2019 bylo předáno
staveniště a dílo bude dokončeno dle
smlouvy do 26 týdnů.
Rekonstrukce dětského hřiště
v areálu u ZŠ dolní
Pro již špatný technický stav herních prvků byly v polovině června odstraněny staré průlezky a instalovány
nové herní prvky a to: herní sestava
velikosti 8 x 5 m, řetězová houpačka,
hrazdy s žebříkem, ručkovadlo a lanová pyramida. Hřiště bude rozšířeno
o nové prvky umístěné také v travnaté
ploše. Celková cena nového zařízení je
368 000 Kč.
Dotace na rekonstrukci hřiště z Pardubického kraje z Programu obnovy
venkova činí 110 000 Kč.

Stavební akce pro letošní rok zasáhnou
obyvatele naší obce stavebním ruchem
a možným omezením, zejména na místních komunikacích. Prosím Vás o trpělivost a shovívavost. Budeme se snažit
vzniklá omezení pro občany co nejvíce
eliminovat. Týká se to především akce
Úprava veřejného prostranství, TI pro
4 RD a pro akci ČEZ. Děkuji Vám za
pochopení. Konečným výsledkem bude
zlepšení prostředí v obci, kde všichni
žijeme, a hlavně zvýšení bezpečnosti
chodců, zejména dětí a zklidnění dopravy v centrální části obce.
Respektujte, prosím, sousedské vztahy
a v neděli nepoužívejte techniku k údržbě Vašich pozemků, ani žádnou další
techniku, která by znepříjemňovala život Vašich sousedů.
Věra Chemišincová, starostka

Výzva
Žádáme občany, aby nevhazovali do
kontejnerů na trávu větve a dřevo!
Děkuji
Věra Chemišincová, starostka
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Ze Zastupitelstva obce Pomezí
Usnesení ze 4. schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 20. 2. 2019
Usnesení č. 1:
ZO Pomezí schvaluje: návrhovou
komisi – Vladimír Šedý, DiS, Tomáš
Nikl; ověřovatelé zápisu – Jiří Dočekal, Ing. Libor Škorpík; zapisovatel –
Milan Nespěšný
Usnesení č. 2:
ZO Pomezí schvaluje program
schůze dle pozvánky.
Usnesení č. 3:
ZO Pomezí bere na vědomí příjmy
a výdaje rozpočtu za rok 2018.

Přehled akcí
2019
červenec

Tenisový turnaj
čtyřhry

26. 10.

Zabíjačka

11. 11.

Sv. Martin

hasičárna –
SDH Pomezí
areál – ZŠ

30. 11.

Vánoční inspirace

sál – OÚ

Sokol

7. 12.

Peklo
sál OÚ – SDH
Zpívání u vánoč.
21. 12.
areál – OÚ
stromu
Předsilvestrovský
prosinec
sportovní areál
běh
2020
25. 1.

Ples SDH

sál

15. 2.

Ples MS Balda

sál

22. 2.

Stolní tenis

sál OÚ – Sokol

Poděkování
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se v sobotu 27. dubna 2019 zapojili
do naší akce „Ukliďme obec“ a přispěli
tak k lepšímu vzhledu naší obce (fotografie z této vydařené akce si můžete
prohlédnout na našich stránkách rovnovahapomezi.webnode.cz).
Věříme, že podobně přiložíme ruku
ke společnému dílu i v příštích letech.
Sdružení Rovnováha Pomezí
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Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Pomezí bere na
vědomí inventarizaci majetku obce
k 31. 12. 2018.
Usnesení č. 5:
ZO Pomezí bere na vědomí zprávu
kontrolního a finančního výboru.
Usnesení č. 6:
ZO schvaluje prodej p. č. 4798/2,
část p. č. 738, část 735/1, část 4000/1
za cenu 20 Kč/m 2 .
Usnesení č. 7:
ZO Pomezí bere na vědomí výsledek nabídkového řízení na opravu
bytu č. p. 4.
Zhotovitel zakázky firma ELESTAV, s. r. o., Václavská 237, 566 01
Vysoké Mýto, IČO: 25993046.
ZO Pomezí schvaluje výměnu
vytápění bytu č. p. 4 na plyn a navyšuje rozpočet na opravu bytů
o 500 000 Kč.
Usnesení č. 8:
ZO Pomezí bere na vědomí dopis
paní Janečkové ohledně chovu včel.
Usnesení č. 9:
ZO Pomezí schvaluje dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Pomezí pro:
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pomezí 50 000 Kč
Usnesení č. 10:
ZO Pomezí schvaluje dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Pomezí pro:
• Tělovýchovná jednota Sokol Pomezí z. s. 110 000 Kč
Usnesení č. 11:
ZO Pomezí schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací obce
a účetní zůstatky ponechává v jejich
rezervních fondech.
Usnesení č. 12:
ZO Pomezí schvaluje od 1. 1. 2019
úpravu ceny za obnovu, provoz
a správu veřejného osvětlení na
354 977 Kč za rok.
Usnesení č. 13:
ZO Pomezí schvaluje výměnu vedení veřejného osvětlení včetně svítidel
a stožárů v rámci 1. etapy výměny
elektrického vedení.
Usnesení č. 14:
ZO Pomezí schvaluje navýšení
částky v rozpočtu obce o 500 000 Kč
na mzdy zaměstnanců.
Usnesení č. 15:
ZO Pomezí bere na vědomí podnět
k řešení zoraných pozemků těsně
k příkopu u zadní cesty.

Usnesení č. 16:
ZO Pomezí schvaluje rozpočtové
opatření č. 1 dle přílohy zápisu.
Usnesení z 5. schůze
Zastupitelstva obce Pomezí
konané dne 27. 3. 32019
Usnesení č. 1:
ZO Pomezí schvaluje: návrhovou
komisi – Němec Petr a Zerzánková
Marta; ověřovatelé zápisu – Mgr. Svoboda Jiří a Stoklásek Zdeněk; zapisovatel – Milan Nespěšný
Usnesení č. 2:
ZO Pomezí schvaluje program schůze dle pozvánky.
Usnesení č. 3:
ZO Pomezí schvaluje rozhodnutí
o výběru dodavatele na stavební akci
„Úprava prostranství před obecním
úřadem Pomezí“ a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy o dílo po uplynutí
zákonem stanovené lhůty.
Usnesení č. 4:
ZO Pomezí schvaluje „Smlouvu
o sdružení veřejných zadavatelů“
mezi Obcí Pomezí a Svazkem obcí
Vodovody Poličsko.
Usnesení č. 5:
ZO Pomezí schvaluje cenovou nabídku na výstavbu veřejného osvětlení (1. a 2. etapa) od VČE-montáže, a. s. a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
Usnesení č. 6:
ZO Pomezí schvaluje podání žádosti
o dotaci na nové velkokapacitní hasičské zásahové vozidlo.
Usnesení č. 7:
ZO Pomezí schvaluje prodejní cenu
stavebních pozemků na p. č. 5895 za
800 Kč/m2.
Usnesení 8:
ZO Pomezí schvaluje přidělování a výběr stavebních pozemků na
p. č. 5895 dle pořadí došlých žádostí.
Usnesení č. 9:
ZO Pomezí schvaluje přidělení a výběr dvou obecních bytů v domě č. p. 4
dle pořadí došlých žádostí.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obec Pomezí schvaluje nájemné v obecních bytech v domě
č. p. 4 na 35 Kč/m 2 (dva nově zrekonstruované byty) a 30 Kč (byt správce).
Nájemné se zvyšuje od 1. 7. 2019.
Usnesení č. 11:
ZO Pomezí schvaluje výběr prvků
na dětské hřiště ve sportovním areálu
od firmy Flora servis, s. r. o.

Ze Zastupitelstva obce Pomezí

Den s hasiči

Usnesení z 6. schůze Zastupitelstva
obce Pomezí konané dne 22. 5. 2019
Usnesení č. 1:
ZO Pomezí schvaluje: návrhovou komisi – Tomáš Nikl a Vladimír Šedý,
DiS; ověřovatelé zápisu – Ing. Libor
Škorpík a Jiří Dočekal; zapisovatel –
Milan Nespěšný
Usnesení č. 2:
ZO Pomezí schvaluje program schůze dle pozvánky.
Usnesení č. 3:
ZO Pomezí bere na vědomí plnění
plánu výstavby v roce 2019.
Usnesení č. 4:
ZO Pomezí schvaluje plán práce RO
a ZO na 2. pololetí 2019.
Usnesení č. 5:
ZO Pomezí schvaluje příjmy a výdaje
rozpočtu obce k 30. 4. 2019.
Usnesení č. 6:
ZO Pomezí schvaluje pronájem
p. č. 681/1.
Usnesení č. 7:
ZO Pomezí schvaluje prodej
p. č. 4798/2 a část p. č. 737/6.
Usnesení č. 8:
ZO Pomezí schvaluje prodej části
p. č. 737/6.
Usnesení č. 9:
ZO Pomezí schvaluje prodej p. č. 598.
Usnesení č. 10:
ZO Pomezí schvaluje pronájem části
p. č. 402/1.
Usnesení č. 11:
ZO Pomezí bere na vědomí návrh
rozpočtu na rok 2019 a střednědobý
výhled rozpočtu na období 2020-2022
svazku obcí Vodovody Poličsko.
Usnesení č. 12:
ZO Pomezí schvaluje jednomyslně
Účetní závěrku, včetně výsledku hospodaření obce Pomezí za účetní období 2018, sestavenou ke dni 31. 12. 2018,
bez výhrad.
Usnesení č. 13:
ZO Pomezí schvaluje jednomyslně Závěrečný účet obce Pomezí za
účetní období 2018, sestavený ke dni
31. 12. 2018, bez výhrad.

Přislíbený den s dobrovolnými hasiči
z Pomezí proběhl 14. 6. 2019 v 1. MŠ
Pomezí. Děti i zaměstnanci si opět
mohli vyzkoušet hromadnou evakuaci z objektu mateřské školy. Díky průběžným zkouškám evakuace během
roku byl čas i průběh evakuace hasi-

Noví občánci
Děti narozené v 1. polovině roku 2019
• Soukal Filip
• Groulík Marek
• Šimek Alexander

Usnesení č. 14:
ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2018.
Usnesení č. 15:
ZO Pomezí schvaluje dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo mezi Obcí Pomezí
a firmou PP-GROUP. cz, s. r. o. Pasecká 378, 539 44 Proseč na akci „Úprava prostranství před obecním úřadem v Pomezí“ a pověřuje starostku
k podpisu dodatku.
Usnesení č. 16:
ZO Pomezí schvaluje nákup
p. č. 3873/3 za cenu za cenu 98 862 Kč.
Usnesení č. 17:
ZO Pomezí schvaluje technický a autorský dozor od firmy JAFIS, s. r. o. Moravská 786, Litomyšl – Město, 570 01 na akci „TI pro 4
RD U Hřiště v obci Pomezí“ za cenu
81 000 Kč.
Usnesení č. 18:
ZO Pomezí schvaluje smlouvu na
opravu hráze a odbahnění Nového
rybníka mezi Rybářským sdružením
Polička a Obcí Pomezí a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 19:
ZO Pomezí rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné
zakázce „Technická infrastruktura
pro 4 RD U Hřiště v obci Pomezí takto: vybraným dodavatelem je STAVITELSTVÍ TRYNKL, s. r. o., Zderaz
č. p. 18, 539 44 Zderaz, IČO: 28796322
a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy
o hodnocení nabídek.
Usnesení č. 20:
ZO Pomezí schvaluje uzavření
smlouvy o dílo na realizaci veřejné
zakázky „Technická infrastruktura
pro 4 RD U Hřiště v obci Pomezí“
s vybraným dodavatelem STAVITELSTVÍ TRYNKL, s. r. o., Zderaz č. p. 18,
539 44 Zderaz, IČO: 28796322 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o dílo.
Usnesení č. 21:
ZO Pomezí schvaluje, na základě posouzení nabídek, jako vítěze
výběrového řízení na akci „Oprava
místní komunikace u areálu ČSCH
Pomezí“ firmu Skanska, a. s. za cenu
1 295 796 Kč a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy o dílo.
Usnesení č. 22:
ZO Pomezí schvaluje rozpočtové
opatření č. 3 dle přílohy.

či pochválen. Následovala vycházka
k místnímu rybníku, kde si děti prohlédly výzbroj hasičů. Vyzkoušely si,
jak těžké je udržet proudnici a stříkat
daným směrem. Po debatě s hasiči
jsme společně s dětmi uznali, že práce
hasiče je jedna z nejnáročnějších prací,
jak fyzicky, tak psychicky.
Na závěr si děti prohlédly vybavení
hasičského auta a samozřejmě si vyzkoušely, jaké to je sedět za volantem.
Nechybělo ani zahoukání, kterým se
s námi pan Makovský a pan Janda rozloučili.
Srdečně děkujeme za věnovaný čas
členů dobrovolných hasičů Pomezí,
protože to opět bylo nejen pro děti velkým přínosem.
V pátek 21. 6. 2019 jsme se společně
s rodiči předškoláků sešli v Přístavu
v Poličce. Oděni do námořnického
jsme prožili příjemné odpoledne, při
kterém proběhlo šerpování a pasování
dětí z 1. MŠ Pomezí.
Nechyběla námořnická píseň, přísaha, hledání pokladu a samozřejmě
plavba na šlapadlech. Přála bych si,
aby si tento den děti uchovaly ve svých
vzpomínkách a aby jejich plavba životem směřovala vždy správným směrem.
kolektiv 1. MŠ Pomezí
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Z kroniky obce

Jak jsme poznávali Anglii

Kronika naší obce je psána od roku
1962. Nyní se podíváme s čtyřicetiletým odstupem na rok 1979, jak byl zaznamenán v kronice obce Pomezí kronikářkou Miladou Koukalovou.
Vstup do roku 1979 poznamenal
velký zvrat počasí, večer bylo ještě
+13 °C a ráno bylo – 9 °C. Mělo to velký
vliv na chod národního hospodářství.
Doprava měla problémy, zamrzlo uhlí
ve vagónech, klesala výroba tepla a elektřiny. Děti dostaly mimořádné prázdniny od 8. 1 do 26. 1. 1979. Mráz způsobil
vymrzání ozimých obilovin a víceletých
pícnin. Počasí bylo „divoké“ i na jaře,
kdy v květnu a červnu bylo 30 °C a panovalo velké sucho. V druhé polovině
června prošly silné bouřky s velkými
přívalovými srážkami. O prázdninách
se střídaly časté deště s vysokými teplotami. Následkem se v zemědělství šířily
plísně a bakteriální choroby.
Předseda MNV Adolf Tlustoš podal
rezignaci a na jeho místo byl zvolen
Jiří Svoboda. Tajemníkem MNV se stal
Bohumil Just. Ve výstavbě obce byla
dokončena oprava tělocvičny nákladem 306 tis. Kč. Byl zkolaudován dům
č. p. 346 pro učitelky MŠ. Oprava stála
383 tis. Kč.
Nejlepšími složkami Národní fronty byly v tomto roce ČSČK, TJ Sokol
a ČSCHDZ.
Dolní mateřská škola byla převedena
do vlastnictví JZD Poličsko. Ředitelem
základní školy se stal Josef Holomek
a jeho zástupcem byl Milan Kaplan.
V základní škole byla zrušena devátá
třída, žáci na střední školy odcházeli již
po ukončení třídy osmé.
Navzdory velkým zvratům v počasí byly výnosy JZD vysoké, s výnosem
43,6 q obilí z 1 hektaru se umístilo na
3. místě na okrese Svitavy. Výnosy ječmene byly špičkové 65 q a ovsa 47 q. Výnos brambor byl 250,3 q z hektaru. JZD
Poličsko obdrželo „Štít pochodně“ za
dosažení průměrné užitkovosti mléka 10 litrů. Ve spolupráci s ostatními
zemědělskými družstvy byla zahájena
stavba posklizňové linky za téměř 9 miliónů Kč. JZD Poličsko bylo vyhodnoceno jako nejlepší družstvo na okrese
a průměrný výdělek jednoho člena byl
28 074 Kč za rok.
Novým ředitelem Čemolenu se v roce
1979 stal Adolf Sláma. Plemenářská stanice se umístila na 1. místě ve Východočeském kraji v hodnocení plemen.
Mgr. Jiří Svoboda

Ve dnech 6.–11. 6. jsme absolvovali
s našimi žáky školní studijní zájezd do
Velké Británie. Program s názvem To
nej z Velké Británie zahrnoval návštěvu
města Canterbury s jeho slavnou katedrálou, středověkého hradu WarwickCastle, prohlídku rodiště Williama Shakespeara – města Stratfordu nad Avonou,
dále města s nejstarší univerzitou v anglicky mluvících zemí – hovoříme samozřejmě o Oxfordu, vycházku městečkem
Windsor s jeho dominantou – druhým
největším stále obývaným hradem na
světě a v neposlední řadě návštěvu hlavního města Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska – Londýna.
Na cestu jsme se vydali ve čtvrtek,
6. 6. 2019 dopoledne zájezdovým autobusem. Čekala nás vyčerpávající cesta
přes Německo, cíp Nizozemí a přes Belgii do francouzského Calais. Zde jsme se
nalodili na trajekt a při východu slunce
jsme se přeplavili k bílým doverským
útesům na březích Anglie.
„Z Francie do Anglie jsme se dostali trajektem, což je pro mě nezapomenutelný
zážitek. Bylo to úžasný. Byli jsme se podívat venku na trajektu, když zrovna vycházelo slunce.“ (Bára M.)
„Trajekt byl mega dobrej, moc se mi na
něm líbilo, zvlášť když jsme viděli východ
slunce. To bylo prostě úžasné!“ (Šárka S.)
První zastávkou bylo Canterbury. Tato
oblast byla osídlena ještě před příchodem Římanů a samotné Canterbury má
bohatou historii. Společně s místními
průvodci jsme si prošli město a dozvěděli
se něco o jeho historii. Průvodci hovořili
jednoduchou angličtinou přizpůsobenou školním zahraničním skupinám.
Zbyl čas i nákupy, kterého žáci využili.
„Jako první jsme navštívili Canterbury, kterým nás provedli dva milí angličtí
průvodci a ukázali nám ty nejzajímavější
místa. Celé město na mě působilo příjemným dojmem, protože tam nebyly žádné
velké stavby, právě naopak.“ (Šárka U.)
„Nebyla bych to já, abych neřekla, že se
mi líbily i nákupy. Odvezla jsem si spoustu věcí.“ (Veronika)
Ve večerních hodinách jsme se přesunuli do Oxfordu, kde již na nás čekaly
naše hostitelské rodiny. S napětím jsme
přihlíželi rozdělování do rodin a naše
žáky čekaly první samostatné krůčky
v anglicky mluvícím prostředí bez podpory pedagogů.
„V rodinách jsme potrénovali svoji angličtinu, zjistili, jestli žijí stejně jako my
v České republice, jestli jedí jiné jídlo než
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my a jestli mají jiné zvyky. Rozhodně
skvělá zkušenost!“ (Bára M.)
„Rodina, ve které jsem byla ubytovaná, mi přišla velice milá. Komunikace
nebyla žádný problém, naopak jsme jim
dobře rozuměli. Také večeře, které nám
vařili, chutnaly velmi dobře.“ (Šárka U.)
Po nedlouhé cestě další den, během
které jsme se stihli podělit o dojmy z první noci v rodinách, jsme dorazili na středověký hrad Warwick postavený Vilémem Dobyvatelem v 11. století. Nejdříve
jsem se šli bát do interaktivní expozice
o historii věznění na hradě – Warwick
Dungeon, která byla pro všechny jistě
nezapomenutelným zážitkem. Poté byl
prostor na samostatnou prohlídku areálu hradu, který nabízí mnoho atrakcí
pro návštěvníky. Měli jsme možnost
prozkoumat interiéry hradu obohacené
o výstavu voskových figurín Madame
Tussaud, projít si rozsáhlé exteriéry či
obdivovat krásu dravých ptáků v akci.
„Uvnitř hradu Warwick byla úžasná
expozice, u které nešlo dělat nic jiného,
než se na ni dívat s otevřenou pusou
a nadšením.“ (Simona)
„Nejvíc mě zaujal hrad Warwick a jeho
sklepení, kde nám ukazovali, jak dříve
trestali a mučili lidi. Bylo to moc zajímavý a strašidelný, což mě na tom bavilo
nejvíc!“ (Bára M.)
Odpolední program byl věnován návštěvě města Stratford nad Avonou, které je spjato se jménem významného anglického dramatika a básníka Williama
Shakespeara. Zde se narodil a je i v kostele Trinity Church pohřben. Viděli
jsme rodný dům Williama Shakespeara, prošli se historickým centrem až ke
zmíněnému kostelu, který jsme si mohli
prohlédnout a udělat snímky místa posledního odpočinku velkého literáta.
Následovala další noc v rodinách
a den čtvrtý. Čekalo na nás městečko
Windsor se svým hradem Windsor
Castle – oficiální rezidencí britské královské rodiny. Procházku historickým
městem s anglickou průvodkyní a proplétání se mezi davy turistů jsme zakončili drobnými nákupy a poté jsme se
autobusem přemístili do historického
centra Oxfordu.
„Oxford bylo velice zajímavé město.
Navštívili jsme univerzitu, která byla
nádherná.“ (Filip)
„Odpolední procházka po Stratfordu
taky nebyla k zahození. Oxford a Windsor byly taky krásná místa.“ (Simona)
(pokračování na další straně)

Jak jsme poznávali Anglii – pokračování
V Christ Church College jsme si připomněli filmy s Harrym Potterem. Právě
zde byly natáčeny scény Velké hodovní
síně v Bradavicích. Náš český průvodce nás provedl historickým jádrem, kde
jsme byli fascinováni harmonickou architekturou univerzitních budov. Oxford, osídlený již od 8. století, je znám
nejen jako proslulé univerzitní město, ale
i jako místo, kde se vyrábí automobily

Mini Cooper. Kolem továrny s autíčkem
jsme každý den projížděli při návratu do
našich hostitelských rodin. Stejně tak na
konci tohoto nabitého dne.
Pátý den došlo na loučení s hostiteli
a přejezd do rušného Londýna. K naší
smůle celý den vydatně pršelo, což trochu ovlivnilo dojmy z této metropole.
Přes Greenwich jsme došli k přístavu
a nalodili se na klimatizovanou loď a tak

Volby do EP konané 24.–25. 5. 2019
Okrsky
celkem zpr.
2
2
Strana číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Voliči
v seznamu
991

Vydané
obálky
199

Volební Odevzdané Platné hlasy % platných
účast v %
obálky
hlasů
20,08
199
198
99,50

Název
Klub angažovaných nestraníků
Strana nezávislosti ČR
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Národní socialisté
Občanská demokratická strana
ANO, vytrollíme europarlament
Česká str. sociálně demokrat.
Romská demokratická strana
Komunistická str. Čech a Moravy
Koalice DSSS a NF
SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka
Koalice Rozumní, ND
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
NE-VOLIM.CZ
Pro Česko
Vědci pro Českou republiku
Koalice ČSNS, Patrioti ČR
JSI PRO?Jist. Solid. In. pro bud.
PRO Zdraví a Sport
Moravské zemské hnutí
Česká Suverenita
TVŮJ KANDIDÁT
HLAS
Koalice Svobodní, RČ
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD)
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
ANO 2011
Agrární demokratická strana
Moravané
PRVNÍ REPUBLIKA
Demokratická strana zelených
BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLID.
Koalice Soukromníci, NEZ
Evropa společně
KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA
Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
Alternativa pro Česk. rep. 2017

Platné hlasy
celkem
v%
0
0,00
3
1,51
0
0,00
1
0,50
34
17,17
1
0,50
12
6,06
0
0,00
9
4,54
0
0,00
0
0,00
1
0,50
2
1,01
0
0,00
0
0,00
1
0,50
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
0,50
0
0,00
0
0,00
3
1,51
0
0,00
16
8,08
40
20,20
12
6,06
0
0,00
43
21,71
1
0,50
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
0,50
0
0,00
0
0,00
0
0,00
17
8,58
0
0,00

jsme z řeky Temže mohli v suchu zhlédnout slavné stavby, které jsme dosud
znali z hodin anglického jazyka – Tower
Bridge, St. Pauls’ Cathedral, divadlo The
Globe aj. Poté jsme se vydali na pěší procházku Londýnem s poněkud hektickým
provozem a zpoza deštníků nahlíželi na
nejznámější turistické atrakce jako Houses of Parliament – budovy parlamentu,
Big Ben, Westminster Abbey – Westminsterské opatství, Downing Street,
Trafalgar Square – Trafalgarské náměstí, Piccadily Circus či Buckinghamský
palác. Naprosto dokonale jsme se ovšem
mohli seznámit s kvalitou londýnských
chodníků, což byl náš častý výhled
z úkrytů našich deštníků.
„Londýn je krásné a nádherné město
a líbilo by se nám asi nejvíc, kdyby nás
nezastihlo typické britské počasí. Boty
jsme měli promáčené, jen to čvachtalo,
a kdo neměl deštník ani pláštěnku, málem umrzl na kost.“ (anonym)
„Londýn byl úžasný, i když furt pršelo,
tak jsme toho hodně viděli.“ (Šárka S.)
Celí promočení jsme po posledních
nákupech na Oxford Street u autobusu
zanořili hlavy do kufrů a tašek a hledali
poslední čisté, a hlavně suché oblečení
na cestu domů.
Cesta Eurotunelem proběhla rychle
a bez komplikací a před námi byla opět
dlouhá jízda autobusem zpět do Poličky.
„Zpátky jsme jeli Eurotunelem, který
byl jinačí, než se říká. Po kontrole bus
najel do vlaku bez okének, takže i když
jsme jeli 300 km/h, nic jsme necítili. Pak
už jsme byli na kontinentu a jeli dlouhatánskou cestu domů.“ (anonym)
Během zájezdu jsme mohli v praxi
uplatnit naše znalosti anglického jazyka, poznali jsme trochu jinou kulturu,
seznámili jsme se se zemí, kterou jsme
znali pouze z hodin školního vyučování,
někteří se možná více osamostatnili od
rodičů, udělali jsme spoustu fotek, odvážíme si mnoho nových zážitků a dojmů, prožili jsme velkou únavu, někteří i strach, nejistotu, ale i nadšení, úžas
nebo pocit uspokojení. Odjížděli jsme
bohatí, přijeli jsme bohatší.
„Výlet jsem si užil a jsem rád, že jsem
jel.“ (Jakub)
„Zážitky jsou silné a krásné. Taky byl
super učitelský sbor, který s námi jel. Řidiči super.“ (Šárka S.)
„Do Anglie jsem se chtěla už pár měsíců
podívat, tak jsem ráda, že se mi to letos
konečně podařilo.“ (Veronika)
Mgr. Martina Klímová a žáci 9. třídy
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SMSky jsme vyměnili za dopisy
Prvotně s nápadem přišla naše paní
učitelka již loni před prázdninami. My
jsme rádi s návrhem souhlasili. Podala
si na facebooku výzvu, že bychom si
my, třeťáci, zkusili dopisovat se stejně
starými kamarády. V září nám potvr-

dila, že se jí ozvalo asi 20 tříd z různých
koutů naší republiky.
Jasné rozhodnutí padlo na 4. B z Felberovy školy ve Svitavách. Škola byla
nejblíže k nám. Měli jsme „na tajnačku
plán“, že se budeme chtít i navštěvovat.

Během roku jsme si spolu vyměnili
několik sad dopisů. Velmi dychtivě
jsme četli každý řádek jejich zpráv,
tipovali jsme podle fotek a popisů,
který kamarád je právě ten náš. Plnili
jsme my i oni napsané úkoly a odpovídali na otázky. Tak rádi jsme s dopisy pracovali.

TJ sokol Pomezí z.s.
Vážení spoluobčané a sportovní příznivci,
dnes bude mít můj příspěvek za TJ Sokol Pomezí trochu jiný nádech než ty předchozí.
Nejprve vás seznámím s výsledky
právě ukončené sezony. Mužstvo mužů
hrálo soutěž 1 B třídy pardubického
kraje a umístilo se v horní polovině tabulky na 6. místě, díky velice vydařené
podzimní sezóně, v té jarní už to bylo
podstatně slabší. Naši dorostenci se
v okresní soutěži 8+1 umístili v dolní
polovině tabulky na 5. místě (díky menšímu počtu zúčastněných mužstev).
Považuji za nutné vás seznámit s problémy, s nimiž se potýkáme. Především
je to obrovská obměna hráčského kádru. Stmelený a sehraný kolektiv nám
těsně před soutěží nabourávají větší
města, která hrají vyšší soutěže a hráče
nám jednoduše přemluví k odchodu za
lukrativními podmínkami. (Nespěšný Jan, Škáva, Leinweber, Ehrenberger,
Záhoran, Boháček, Češka Milan, Bureš,
Stodola, Nitsch).
Další velký problém, který nás postihl, jsou zdravotní problémy některých
hráčů, které vyžadují operativní zákrok
a dlouhodobou rekonvalescenci (Krajíček, Coufal David, Jožák, Hegr, Šmíd,
Mojdl, Netolický, Coufal Roman).
A třetím velkým problémem je ukončení dlouholeté sportovní kariéry některých hráčů, kterým je ale nutno nahlas poděkovat za jejich loajalitu k naší
TJ. (Mička, Čejka, Kotouček, Pecina
Jiří, Pecina Petr, Červený Jindřich, Svoboda Jan, Svoboda Radek, Veselý). Psát
vám o tom, že již naše šikovné dorostence vábí do svých řad okolní města
snad ani nebudu.

Jistě se divíte jako já, že ještě vůbec
máme s kým hrát? Soutěž 1 B třídy
Pardubického kraje a vyšší hraje kromě Pomezí ještě Polička a Dolní Újezd.
Všichni ostatní hrají o 1 – 2 třídy níže.
Jsou i obce kde s fotbalem skončili úplně (Jedlová, Vendolí) a další obce jsou
těsně nad touto propastí. Podobné je
to i s dorostem. Toto mužstvo mládeže
má kromě Pomezí (i když pouze soutěž
8+1) již jenom Polička společně s Bystrým a Březová nad Svitavou. Ostatní
si o tomto mohou nechat jenom zdát.
Z těch nejmenších žáků máme zatím
vytvořené společné mužstvo v Poličce,
přeto jsou všichni registrováni v Pomezí, kde tito mládenci hrájí rozděleni
do kategorií po 2 letech. (8-10, 11-13,
14-15). Uznejte sami, že pro jejich fotbalový růst je to mnohem lépe, než hrát
společnou soutěž 8 – 15 let.
Z těchto důvodů vás všechny moc
prosím o spolupráci s TJ. Půjčte nám
svoje děti, hrát mohou i dívky do 16 let.
Přijdte i vy – dospělí, ketrým není fotbal cizí, posílit mužstvo mužů. Snažíme se opravdu udržet fotbal v Pomezí
pro zábavu diváků a radost ze sportu
zúčastněných. Pokud se nám nedaří,
jsme z toho my smutni nejvíce – divák
totiž může výsledek rychle zapomenout.
Snažil jsem se vám příblížit, co nás
opravdu trápí. Co myslíte – podaří se
nám společně tuto situaci v elektronické době (PC, PC hry, internet) i konkurenci ostatních sportů (florbal, softbal,
sálová kopaná, lední hokej atd.) zvládnout?
Věřte, že se o to opravdu budeme snažit.
Zdeněk Stoklásek
předseda TJ

Nastal den „D“, kdy jsme pozvali
své kamarády sem do Pomezí. Jestli jste slyšeli větší ruch kolem horní
školy 20. června, tak to zrovna jsme
s nimi zápolili ve vybíjené, fotbale,
soutěžích a účastnili jsme se celého
programu.
Také jsme se na jejich příjezd poslední týdny pečlivě připravovali.
Upekli a nazdobili jsme perníkové
medaile, připravili jsme si hudební
vystoupení s kelímky na melodii písně „Clap song“ a mnoho dalšího.
Naši kamarádi na nás byli také
zvědaví; došlo na tipy, kdo z nás je
čí kámoš z Pomezí. Nechybělo ani
přivítání s hudebním vystoupením
/Barunka Hnízdilová – lesní roh/
a přípitkem minerálkou. Tak krásné
setkání jsme ještě ve škole nezažili.
Jejich paní učitelka Klára Martens
moc poděkovala za vřelé přijetí a teď
už nezbývá nic jiného, než se těšit na
podzim, kdy jsme všichni pozvaní do
jejich školy. Předali jsme si i kontakty. Rozloučili jsme se s radostí, že se
zase uvidíme.
Rozcházeli jsme se plni emocí
a krásných pocitů. Ještě teď nám připomíná setkání pověšená uvítací tabule v kiosku u tělocvičny.
Zapsala dne 21. června 2019
skoro už 4. třída a třídní učitelka
Marie Duchečková

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
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