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Keramika v Zámrsku

Na obecním úřadě v Zámrsku bude
zřízeno kontaktní místo
CzechPOINT

V tomto školním roce byl opět otevřen kroužek
keramiky pro mladší žáky. Vznikl ve spolupráci DDM
Mikádo ve Vysokém Mýtě. Pod vedením šikovných
vedoucích vyrábějí děti velmi pěkné užitkové předměty:
hrníčky, vázičky, sošky, kachle atd. Tvůrčím způsobem
se učí výtvarně vyjádřit. Důležité je, že se při práci s
hlínou do činnosti zapojuje několik smyslových kanálů
hmat, zrak, sluch. Rozvíjí se u dětí tvořivost a fantazie.
Samy poznají a uskuteční celý cyklus zhotovení
keramického výrobku od modelování hlíny, glazování
až po závěrečné vypalování. Pro žáky je tato činnost
jedinečným nástrojem poznávání a vnímání světa kolem
sebe. Kroužek navštěvuje poměrně velký počet žáků. V
letošním roce máme možnost využívat keramickou pec
MŠ. Kroužek plní svůj účel, děti se na činnost v něm těší,
výrobky jsou velmi pěkné. Keramikou se v naší obci
nezabývají pouze děti, ale i dospělí. Pod jejich rukama
vznikají zajímavé výrobky: kachle, sošky, stínidla na
lampy, betlémy, květináče atd. I dospělí mohou vyjádřit
svoji fantazii a kreativitu. Kurs obsahuje deset lekcí.
Tato činnost je výborná forma relaxace. Dospělí i děti se
těší na výrobky, kterými mohou potěšit své blízké o
Vánocích. Domnívám se, že tato činnost by mohla
pokračovat i do budoucna. Záleží pouze na projevení
zájmu z řad občanů. Touto cestou chci poděkovat za
účastníky kurzu Evě Olivové, zkušené keramičce, která
nás zasvěcuje do tajemství výroby keramiky.
A Vám všem, vážení občané, přejeme hezké
Vánoce, a mnoho zdraví a pohody v novém roce
2009.

Za účelem zpřístupnění nové služby obyvatelům se obec
rozhodla zřídit na našem Obecním úřadě kontaktní místo
CzechPoint. Co to našim občanům přinese a co vlastně
Czech POINT znamená? Je to vytvořená zkratka z
názvu: Český podací ověřovací informační národní
terminál. Czech POINT je místo pro komunikaci občana
s veřejnou správou. Je to projekt, který by měl
zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan
veřejná správa. Tento terminál Vám v současné době
nabízí možnost si z něho odnést: výpis z katastru
nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis z
obchodního a živnostenského rejstříku. Toto vše na
jednom místě Vám usnadní shánění a dojíždění za těmito
doklady.
Systém bude na Obecním úřadě v Zámrsku rozběhnut do
konce roku 2008 a v novém roce si tak budete moci výše
zmíněné dokumenty obstarat u nás bez cesty do okolních
měst.

Další informace o této službě zjistíte na
www.czechpoint.cz .
Jindřiška Hanušová, OÚ

Jarmila Jandová

Lenička Novotná, žákyně 2. ročníku ZŠ Zámrsk
získala 1. místo v krajském přeboru
v rybolovu v Lanškrouně říjen 2008
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V Zámrsku byla otevřena stálá
prodejní výstava minerálů.

Mladí myslivci a ochránci přírody
Myslivecké sdružení MAJKA
Dobříkov - Zámrsk a jeho práce s mládeží.

Sál bývalého hostince zaplnily krásy neživé přírody
Potěšit se krásami neživé přírody mohou návštěvníci expozice
firmy Nerosty.cz. Prodejní výstava byla otevřena počátkem
listopadu ve zrekonstruovaných prostorách bývalého hostince
„Na křižovatce“ v Zámrsku.

Když jsem před pětatřiceti lety začínal jako vedoucí
kroužku mladých myslivců a ochránců přírody netušil
jsme, že mě tato zábava a taky práce bude tak dlouho
držet. Ale je to tak a myslím si, že je to činnost nadčasová, kterou potřebuje každá společnost a jsem rád, když
potkám bývalé členy mých kroužků, dnes myslivce a
dobré myslivce a vidím, že i oni z tako-vého setkání mají
radost.

Chátrající budova v Zámrsku, bývalá Schlemmerova
hospoda, jejíž historie sahá nejspíše až do 17. století, se za
posledních osmnáct měsíců změnila k nepoznání. Její
rekonstrukci uskutečnila skupina nadšenců kolem majitele
Jiřího Drašnara, především pan Alois Nábělek z Vysokého
Mýta a Stanislav Švadlenka z Chrudimi.

Od roku 1993 pracuji s kroužkem mladých myslivců a
ochránců přírody při škole v Dobříkově. Učíme se
poznávat přírodu se zaměřením na předměty myslivosti
a vrcholem naší činnosti je účast na soutěži o Zlatou srnčí
trofej. Tento scénář se každoročně opakuje a dá se říci, že
děti z našeho kroužku se v okresním, ale hlavně v
národním kole o Zlatou srnčí trofej úspěšně umístují. Je
třeba zmínit výborné výsledky Luboše Nováka, který
tuto soutěž dvakrát vyhrál a národního kola se úspěšně
zúčastňoval od třetí do deváté třídy a nyní se této soutěže
účastní jako oddílový vedoucí. I ostatní účastníci
národního kola o ZST nám ostudu neudělali a většinou se
umístili v první desítce. V letošním roce byl našim
černým koněm Dan Janík a můžeme říci, te nezklamal a
národní kolo o ZST vyhrál! V kategorii starších se
zúčastnil Jindra Novák a skončil na pěkném 13 místě.
Výsledky jsou to jistě pěkné, ale já mám hlavně radost,
že se dětem v našem kroužku líbí a že mají rádi přírodu a
když jim přednáším, hltají každé slovo jako vodu ze
zázračné studánky.

V místech, kde se donedávna mezi harampádím proháněl
rozbitými okny vítr, dnes návštěvník nalezne bohatou ukázku
rozmanitých druhů minerálů a hornin. Expozice nabízí nejen
vzorky pro sběratele, ale i efektní dekorativní kameny.
Zajímavostí jsou obrovské ametystové geody nebo výrobky z
leštěného kamene jako jsou pokojové fontány, stojany na víno
nebo dekorativní skulptury.
Na ploše přibližně 300 m2 lze spatřit nádherné ukázky
kamenných pokladů pocházejících z celého světa. Velkou část
prodejní výstavy tvoří exponáty, pocházející z Brazílie a
Maroka. Návštěvník však mezi exponáty naleznete i kameny
z dalších, neméně exotických, zemí.
„Většinu kamenů si dovážíme sami. Máme úzké kontakty na
havíře a obchodníky v jednotlivých zemích. Určité množství
vzorků pochází i z našich vlastních sběrů. Vystavovaným
šperkům, leštěným a řezaným kamenům či intarzovaným
deskám s fosíliemi dal vyniknout až um zručných kamenářů.
Ostatní exponáty však předkládáme v původní podobě, kterou
jim vtiskla matička příroda“ říká Jiří Drašnar, jeden ze
spolumajitelů firmy Nerosty.cz, který se mineralogii věnuje
od svých devíti let.

Karel Kinzel

Jiří Drašnar u jedné ze vzácností sbírky

Na svých webových stránkách Jiří Drašnar vzpomíná na
různé lokality, které navštívil se sběrateli a členy spolku
GMS Ametyst a na dobrodružné výpravy v trabantu plném
nářadí. „Tenkrát bylo ještě co sbírat, sběratelů bylo pár. V
tehdejším Československu bylo mnoho funkčních dolů, které
poskytovaly nádherné ukázky vzácných nerostů. Dnes už ale

Dan Janík
vítěz celostátního
kola soutěže
o Zlatou srnčí trofej
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POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT

české kameny prakticky neexistují. Doly jsou uzavřeny a těch
několik nalezišť, na kterých je možné tu a tam něco najít, k
uspokojení vášně dnešních sběratelů nestačí“.

Pátek 19. prosince 2008, od 16,30 hodin v kostele sv. Martina
Vánoční koncerty v kostele sv. Martina se staly v naší
obci už tradicí. Pořadatel, zdejší Základní škola, již po
několik let přináší vánoční atmosféru všem, kteří si
přijdou poslechnout známé melodie staročeských koled
a vánočních písní. Díky každoroční pečlivé přípravě na
vystoupení, které se účastní všechny děti, znají slova
tradičních koled i ti nejmladší žáčci. Získávají tak vztah
k hudbě už od první třídy, a to je velké pozitivum. Jejich
zpěv v posledních letech doprovází varhaník Jakub
Stratílek, který v této úloze nahradil dřívějšího
korepetitora, MUDr. Jana Junga.
Základní škola své vystoupení každoročně
obměňuje něčím novým, básničkami nebo vánočními
říkadly. V loňském roce to byly například novodobé
koledy skladatele pana Touška, které si děti zazpívaly
spolu s učitelkami ze Základní umělecké školy v Chocni.
Program koncertu spolu s vystoupením dětí
doplňuje každoročně smíšený desetičlenný pěvecký
sbor. Je, myslím, potěšující, že většina členů sboru jsou
obyvatelé naší obce. Kromě tenorů, které jsme v
Zámrsku dosud neobjevili a zveme je z Vysokého Mýta
(Jan Jung-ostatně také bývalý Zámršťák-a Václav Vích)
máme ve sboru zastoupeny basy (Karel Kouřil a Pavel
Tvrzník), alty (Pavla a Zuzana Tvrzníkovy) i soprán
(Zuzana Tvrzníková ml). Svým krásným čistým
sopránem a altem sbor doplňují Štěpánka a Ála Limlovy
z Vraclave. Náš sbormistr a varhaník Jakub Stratílek v
případě potřeby dokáže zaskočit jak za tenory, tak i za
basy. Všichni členové sboru mají s hudební praxí
dostatek zkušeností, někteří jsou členy dalších
hudebních uskupení a pro dva bude v budoucnu hudba
dokonce povoláním. O Jakubovi mohu prozradit, že po
úspěšně zakončených studiích sbormistrovství a hry na
varhany na hradecké univerzitě pokračuje ve studiu
hudby a zvukové tvorby na pražské HAMU. Ve
vánočním repertoáru sboru jsou zastoupeny různé žánry
- vánoční renesanční písně, staročeské chorály,
spirituály i díla klasiků. Za dobu své existence sbor
nastudoval již pěknou řádku skladeb a v poslední době
dostává i pozvánky na vystoupení v okolních obcích
opakovaně do Dobříkova, letos i do Tisové.

V roce 1985, při stěhování do Vysokého Mýta o celou sbírku
přišel a v dalších letech se jeho záliby ubíraly jiným směrem.
Ale v roce 1997 se ke své zálibě vrátil. „Nerad na to
vzpomínám a vím, že tomu, kdo mi sbírku ukradl, mnoho
štěstí kameny nepřinesly“.
Vznik firmy Nerosty.cz a ojedinělé prodejní výstavy v
Zámrsku jsou vyústěním hlubokého zájmu pánů J. Drašnara a
S. Švadlenky o mineralogii. Druhý zmíněný se věnuje tomuto
koníčku od svých čtrnácti let let, k čemuž nemalou měrou
přispělo i jeho studium v Kutné Hoře. Ta, jako jedna z
nejbohatších evropských stříbronosných rudných revírů, je
považována spolu s podkrušnohorským Jáchymovem za
kolébku nejen České, ale i světové mineralogie.
Současná expozice bude v nejbližší době rozšířena o nabídku
dekorativních kamenů pro architekturu zahrad a parků. Mezi
další plány patří výstavba repliky vápenné pece nebo funkční
pece pro tavbu železné rudy.
Co dodat závěrem? Snad jen: „Přijďte se podívat“.

Více na www.nerosty.cz
Oblastní noviny TRS 22/2008

Tradiční pečení vánočních
perníčků žáků ZŠ v Zámrsku

V sobotu 6. prosince se ve SPOZu v parku sešli žáci
Základní školy na tradičním pečení perníčků.
Tuto akci každoročně pro děti připravují Jana Gregovská
a Pavlína Janíková, pomáhaly také obě paní učitelky,
paní Nývltová a paní Dostálová. Všem za to ještě jednou
děkujeme! Děti si s radostí
odnášely domů krabičky tohoto
voňavého vánočního cukroví.
Jarmila Jandová
Malý smíšený sbor
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Jsi mladý?
Máš dobrý nápad?
My podpoøíme realizaci.

Letošní Vánoční koncert se koná v kostele
sv. Martina v pátek 19. prosince od 16,30 hodin.
Jste všichni srdečně zváni!
Zuzana Tvrzníková

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnost
Nokia ve spolupráci s regionálním partnerem Občanským
sdružením Altus 28.1.2009 vyhlásí osmý ročník
dobrovolnického programu Make a Connection Připoj se.
Pokud Ti je 16 26 let a máš alespoň 4 stejně staré kamarády,
tak můžeš získat finanční podporu až do výše 50 tisíc korun.
Za ně můžeš realizovat jakýkoliv veřejně prospěšný projekt.
Je úplně jedno, jestli to budou benefiční koncerty, opravy
památek, organizování tábora, ochrana přírody nebo práce s
hendikepovanými. Hlavní podmínkou je však dobrovolná
práce, smysluplnost projektu a jeho využitelnost pro okolí,
nikoliv jen pro členy týmu.
… A navíc, pokud bude projekt tvého týmu podpořen, tak pro
jednoho zástupce z týmu budou zorganizována několikadenní
zážitková školení. Na nich získá základní informace z řady
oblastí, které úzce souvisejí s realizací neziskových projektů,
jako je například problematika propagace, teambuildingu či
spolupráce s médii.

Děti ze Základní školy při vánočním vystoupení

Zmínka o proběhlém adventním koncertu
Základní umělecká škola Vysoké Mýto uspořádala v
neděli 7. prosince v zámrském kostele sv. Martina Adventní
koncert. V průběhu koncertu zazněly adventní a vánoční
písně, skladby pro flétny, předvedl se saxofonový kvartet.
Rozezněly se kostelní varhany a zahrály zde i nástroje méně
obvyklé návštěvníci koncertu měli možnost poslechnout si
hru na harfu, které byly v kostele hned dvě. Hru na tento
netradiční nástroj ve vysokomýtské ZUŠ vyučuje učitelka
hudby a iniciátorka tohoto adventního koncertu Klára
Nováková.
Pro zajímavost uvádím, že dvě z účinkujících byly ze
Zámrsku - Terezka Černá a Lucka Pešková.
Koncert Základní umělecké školy Vysoké Mýto,
která má velmi dobrou úroveň a vychovala již mnoho
vynikajících hudebníků, byl velice zdařilý. Těšme se, že tento
koncert byl jen jedním z prvních, které tato škola v Zámrsku
pořádala, a že nebude poslední!

Co máš udělat pro získání finančních prostředků?
Vyplň jednoduchý formulář, který bude od konce ledna 2009
na stránkách www.pripojse.cz, v němž specifikuj cílovou
skupinu, místo a termín realizace a zejména význam a přínos
projektu. Svou žádost pak musíš elektronicky zaregistrovat na
www.pripojse.cz a podepsanou žádost navíc odeslat
nejpozději do úterý 31. března 2009 na adresu Nadace pro
rozvoj občanské společnosti (NROS).
Potřebuješ poradit?
Jestli Tvůj projekt je správně napsaný či jestli splňuje
podmínky? Projdi si důkladně www.pripojse.cz a pokud
odpověď na svou otázku nenajdeš, pošli své dotazy na adresu
pripojse@nros.cz. Do pár dní Ti přijde odpověď.
Uspěly už nějaké projekty v mém okolí?
Určitě! Za sedm minulých ročníků bylo rozděleno do všech
koutů Pardubického kraje okolo dvou milionů korun. Takže to
zkus taky!

Zuzana Tvrzníková

Vánoční bohoslužby

Roman Málek, Konzultant Občanského sdružení Altus,
partner programu Make a Connection Připoj se pro
Pardubický kraj

v kostele sv. Martina v Zámrsku
Středa 24. prosince, Štědrý den:
22 hodin - Slavnostní půlnoční mše svatá
(mši slouží P. Jan Kunert z Horního Jelení)
Čtvrtek 25. prosince, Den narození Páně:
10 hodin - mše svatá (P. Pavel Mistr)
Sobota 27. prosince, svátek sv. Jana, apoštola a Evangelisty:
16 hodin mše svatá (P. Jan Kunert)
Čtvrtek 1. ledna, Slavnost Matky Boží, Panny Marie:
10 hodin mše svatá (P. Pavel Mistr)
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Hasiči Zámrsk a jejich činnost
Vážení spoluobčané, dovolte nám seznámit vás s činností
naší zásahové jednotky Hasiči Zámrsk během roku 2008.
Jednotka v letošním roce zasahovala u 13 zásahů. Z toho
bylo devět požárů, dva technické zásahy a dvě námětová
cvičení.
Naše zásahová jednotka má 18členů - jednoho velitele
jednotky, čtyři velitele družstev, sedm strojníků a šest hasičů.
Šest členů je vyškoleno k používání dýchací techniky, 12
členů proškoleno pro práci s motorovou pilou
Seznámení s výjezdy zásahové jednotky:
První zásah byl 10. února 2008. Jednalo se o požár kotelny ve
Vysokém Mýtě, jednotka však byla ponechána na základně
pro případ jiné události. Další zásah byl při vichřici EMMA a
to 1. března 2008, kde byla naše jednotka vyslána k požáru
pod elektrickým vedením u obce Sruby. Tentýž den večer byla
jednotka povolána na odklízení popadaných stromů přes
silnici mezi obcemi Domoradice a Popovec, kde také
zasahovaly jednotky z Luže a Chroustovic.
2. března 2008 vyjela jednotka k požáru vzniklému vznícením
sazí v komíně v obci Zámrsk, na místo jsme si povolali
jednotku HZS Vysoké Mýto s výškovou technikou. Na další
zásah vyjela naše jednotka dne 18. dubna 2008 do Vysokého
Mýta. Jednalo o požár bytu, jednotka byla na místě jako
záloha. Dne 20. června 2008 vyjela jednotka na námětové
cvičení do Vysokého Mýta. Jednalo se o cvičení na Základní
školu. 25. června 2008 vyjela jednotka k zásahu v obci
Zámrsk. Jednalo se o odklízení popadaných stromů po
vichřici. Další zásah byl 28. června 2008. Zde šlo o požár
skládky u zemědělského družstva ve Vanicích. Dále vyjela
jednotka dne 1. července 2008 k požáru louky u obce Opočno.
Dne 3. července 2008 jednotka vyjela k požáru finančního
úřadu ve Vysokém Mýtě. V srpnu, 6. 8. 2008 byla jednotka
vyslána k požáru lesa mezi obcemi Zámrsk a Stradouň.
Jednalo se o požár lesa na Homoli.
21. října 2008 byl jednotce nahlášen požár nemocnice
(Léčebna dlouhodobě nemocných LDN) ve Vysokém Mýtě.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o námětové
cvičení za účelem zjištění dojezdových časů a počtu lidí, kteří
by se zapojili do evakuace LDN. Dne 22. října 2008 se jednalo
zatím o poslední zásah, a to o požár skladu nábytku ve
Vraclavi.

Dne 14.-16.listopadu 2008 uspořádali zámrští hasiči
výlet na Slovensko do termálů.Z několika doporučených
termálů jsme vybrali Horné Saliby,které se nacházejí 9
km od okresního města Galanta. Zájezdu se zúčastnilo
asi 25 dychtivých lidiček po relaxaci v termálech.
Většina z řad hasičů,ale také jejich rodinní příslušníci.
Po příjemně prožité cestě autobusem jsme dorazili
navečer do objektu termálů Horné Saliby, kde jsme se
ubytovali v srubových chatkách,vytápěných termálními
prameny, takže tam bylo krásně teploučko.Vybavení
chatiček bylo také na výbornou.V přízemí byla
kompletně zařízená kuchyňka s ledničkou, mikrovlnkou
a nechyběla ani televize. Dále ještě sprchový kout a
WC.V poschodí byla ložnice. Hned po ubytování jsme
zašli do jedné z místních restaurací,abychom si dali něco
dobrého ze slovenské kuchyně. Po příjemně prožitém
večeru šli někteří z nás na "půlnoční koupání" do
venkovního bazénu s krásně teploučkou vodou asi 30st
C. Druhý den jsme se probudili do prosluněného rána a
po lehoučké snídani jsme vyrazili za zábavou a relaxací
do bazénu. Nejdříve jsme si zjistili, co nám vlastně
nabízejí a bylo z čeho vybírat... krytý a venkovní bazén s
teplotou 30st. Celsia, malý bazének - teplota 40st., další s
vířivkami, ale také masáže, sauny, fitness. Po
celodenním koupání jsme si zašli na večeři a dobré
pivečko a vzájemně jsme si vypravovali zážitky z celého
dne. Na všech bylo vidět, že jsou spokojeni s výletem.
Večer opět někteří z nás ukončili "půlnočním
koupáním".
V neděli ráno bylo už všem jasné, že na koupání v
termálech máme už jen pár hodin. Proto šli někteří hned
do bazénu, aby využili co nejvíce času. Kolem poledne
jsme se začali pomalu balit a vracet chatičky do
původního stavu, a že to někomu dalo práci! Ve dvě
hodiny odpoledne jsme vyrazili směr Zámrsk. Navečer
jsme byli všichni v pořádku doma. Věřme tomu, že
takovýchto akcí proběhne ještě mnoho a budeme v nich
pokračovat!

A nakonec ještě něco málo k vybavení naší jednotky:
Každý člen vlastní ochranný oděv PS II a ochrannou obuv.
Dále máme pět kompletních zásahových obleků, čtyři
zásahové přilby Gallet, sedm dýchacích přístrojů Saturn S7,
motorovou pilu Husqvarna, osvětlovací agregát a plovoucí
čerpadlo. K dopravě na požáry používáme dva vozy, CAS 32
T 148 a CAS 32 T 138, na technické zásahy používáme
vozidlo DA 12 Avia A 31.
Vybavení vozu CAS 32 T 148:
4ks přileb Gallet, tři dýchací přístroje Saturn S7 s maskami
CM 5, zásahové opasky pro jištění, záchranné lano a
proudnice Automatic galaxie, 4 ks hadic B, 5 ks hadic C,
vozidlo je osazeno nádrží na vodu o objemu 6000litrů vody
.Ve vozidle je dále pro spojení s KOPIS Pardubice umístěna
vozidlová radiostanice Motorola GM 360 a dvě přenosné
radiostanice Motorola GP 340. Toto vozidlo využíváme pro
prvotní výjezd. Další vozidlová radiostanice je umístěna ve
vozidle CAS 32 T 138.

Hasiči Zámrsk
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Informace Obecního úřadu z oblasti odpadů

Informace z oblasti životního prostředí

Svozový den komunálního odpadu se v roce 2009 mění !!!
Svoz bude prováděn po celý rok v lichých týdnech vždy v
úterý. V zimním období (říjen až březen včetně), kdy je svoz
prováděn každý týden, bude svoz v sudých týdnech v
pondělí. Tento svozový kalendář začíná dnem úterý
30.12.2008. Tato trochu nepříjemná změna je způsobena
provozními důvody firmy Ekola, která po avizovaném
uzavření skládky TS Choceň v únoru 2009 převezme svoz a
skládkování komunálního odpadu takřka v celé oblasti. Je
pravděpodobné, že z provozních důvodů bude odvoz situován
spíše na dopolední hodiny. Připravujte proto popelnice k
odvozu již v ranních hodinách.

1200 vagónů tříděného odpadu ročně
Obyvatelé Pardubického kraje ročně vytřídí 1200 vagónů
odpadu. 24 000 tun papíru, skla a plastů se tak vrací zpět do
výrobního procesu jako surovina.
Průměrná domácnost dnes spotřebovává více surovin a
produkuje více odpadu než v minulosti. Není řešením pálit
odpad v domácích topeništích jako dříve, ani zvyšovat počet a
kapacitu skládek nebo spaloven. Tříděním vytváříme z
odpadu surovinu. Odpad který vytřídíme do barevných
kontejnerů, neskončí na skládce ani ve spalovně a jen v
našem kraji je tak dnes znovu využito významné množství
často nebezpečných odpadů.
Když chceme něco trvalého udělat pro své děti a vnuky, není
nic snazšího, než se občas projít s vytříděným odpadem k
barevným kontejnerům. 24 000 tun ročně je 240 000 tun za
deset let. Jen v Pardubickém kraji. Kolik je to ušetřených
skládek za humny našich měst a obcí?
Systém zpětného odběru šetří životní prostředí
32 867 tun vyjetých olejů, 49 511 tun pneumatik, 15 574 tun
olověných akumulátorů a 2 027 tun baterií bylo v roce 2006 v
České republice dodáno na sběrná místa a do sběrných dvorů
k dalšímu využití a ekologické likvidaci. Podíl odpadu
vytříděného obcemi a jejich občany přitom činil pouze asi
10% z tohoto množství, většina třídění byla zajištěna
prodejními místy a průmyslovými podniky.
Systém zpětného odběru zahrnuje rovněž oblast elektrických
zařízení, spotřební elektroniky, mobilních telefonů.
Vyhazovat nebezpečný odpad do běžného kontejneru nebo na
nepovolenou skládku je hazard s budoucností životního
prostředí příštích generací a projev sobectví.
Každý kilogram nebezpečného odpadu, který se správně
vytřídí a odevzdá do kontejneru na separovaný sběr nebo do
sběrného dvora, má svůj význam. Neskončí totiž na skládce a
časem možná ve spodních vodách, ve spalovně a tak zčásti v
ovzduší. Nezhorší situaci na nepovolené skládce v přírodě,
nebude odhozen do příkopu vedle silnice. Platí jednoduché
pravidlo: tříděním pomáhám vytvářet z odpadu surovinu.
Zdroj: www.ekontejnery.cz

Pro upřesnění přikládáme tabulku svozů:

Pondělí-sudé týdny
zimní období
(říjen až březen včetně)

30.prosince 2008
5. a 19. ledna 2009
2. a 16. února
2., 16. a 30. března
12. a 26. října
9. a 30. listopadu
7. a 21. prosince
13. a 27. ledna
10. a 24. února
10. a 24. března
7. a 21. dubna

Úterý - liché týdny

5. a 19. května
2., 16. a 30. června

po celý rok

14. a 28. července
11. a 25. srpna
8. a 22. září
6. a 20. října
3. a 17. listopadu
1., 15. a 29. prosince

Svoz plastů v obci by měl v příštím roce nadále pokračovat ve
čtyřtýdenních intervalech, svozový den bude středa.
Předpoklad prvního svozu plastů je dne 7. ledna 2009,
svozový kalendář však bude firmou Ekola závazně upřesněn
až koncem roku 2008. O prvním svozu plastů budou občané
informováni obecním rozhlasem.
Víte, jak třídit sklo? Sklo třídíme obecně na bílé (do bílého
kontejneru) a barevné (do zeleného kontejneru). Tabulové
sklo ale přestože je bílé patří do zeleného kontejneru, který
má po straně i úzký otvor na vsunutí tabulí skla. Drátěné sklo
nelze využít pro zpracování jako druhotná surovina a patří do
komunálního odpadu, tedy do popelnice.
Tetrapaky můžete odevzdávat v odděleně samostatném pytli
zároveň s plasty. V průběhu ledna budou firmou Ekola dodány
pytle na tetrapaky, které si budete moci na obecním úřadě
bezplatně vyzvednout.
Známky na popelnice pro rok 2009 budou k dispozici na
Obecním úřadě od počátku ledna 2009. Pokud si ale popelnici
hned neoznačíte čerstvou známkou, nevadí - stávající známky
pro rok 2008 budou v platnosti až do koce března 2009.

Zprávy z komisí
Komise životního prostředí se během roku 2008 zabývala
běžnou agendou, jako je např. řešení žádostí o kácení stromů a
dřevin. Jako každoročně počátkem roku komise
spolupracovala s obecním úřadem na vyplňování dotazníků a
statistických výkazů z oblasti životního prostředí. Komise se
také podílela na přípravě článků ekologické výchovy v
místním Zámršťáčku. Členové komise spolu s Mysliveckým
sdružením Majka Dobříkov Zámrsk a panem Zdeňkem
Procházkou ml. provedli v tomto roce výsadbu stromků v
prostoru rybníků a třešňovky. Ve výsadbě stromků a dalších
činnostech pro zlepšení životního prostředí v obci chtějí
členové komise pokračovat i v příštích letech.
Ladislav Procházka
6

Vážení spoluobčané,

Zpráva o činnosti sociální komise za rok 2008.

rok 2008 je u konce a je čas zhodnotit uplynulé období. První
větší akce, modernizace školní kuchyně včetně příslušenství
byla zahájena po předchozích přípravných pracích na začátku
letních prázdnin. Stavební práce, které provedla firma
Pažourek s.r.o. v dobré kvalitě byly dokončeny do konce
prázdnin tak, aby nenarušily zahájení provozu v novém
školním roce.
Začátkem září byla zahájena stavba chodníků na průtahu naší
obce, resp. I. etapa od mostu přes Loučnou k odbočce k
hasičské zbrojnici. Stavbě předcházelo vypracování několika
variant projektové dokumentace v lednu a únoru s důrazem na
požadavky pohybu osob se sníženou schopností pohybu a
orientace. Jelikož akce byla spolufinancována z dotací SFDI,
musela být splněna všechna kritéria, která byla podmínkou
pro udělení dotace. Stavba probíhala bez vážnějších
komplikací. Stavbu chodníků vážně ohrozilo zahájení stavby
mostu ev.č. 35-087 (podjezd Janovičky). Pro tuto opravu
mostu byla totiž naplánována objížďka, která měla vést
osobní dopravu právě přes naši stavbu chodníků a tím by
vznikla kolizní situace pro cca 6000 osobních vozidel denně.
Po několikerém jednání a odvolání byla nakonec veškerá
doprava ponechána na hlavní I/35. I.etapa chodníků byla
zdárně dokončena a byla předána do užívání. V současné době
začíná další kolo přípravných prací, jejichž cílem je získání
stavebního povolení a dotací na II. etapu chodníků v obci.
II.etapa by měla začínat na Nové Vsi rekonstrukcí autobusové
zastávky s odvodněním a opravou přilehlého úseku. Dále
bude pokračovat po pravé straně směrem dolů k obecní
prodejně. V daném úseku je navržena mírná úprava vjezdu do
křižovatky, která společně s dalšími zpomalujícími prvky
zajistí zklidnění dopravy. Nakolik budou tyto úpravy účinné,
prověří až provoz na této průtažné komunikaci. V souvislosti s
touto výstavbou chodníků bude obec žádat správce
komunikace o komplexní obnovu živičného krytu v obci.
Rýsuje se šance na uskutečnění této opravy z důvodu
plánované objížďky z důvodu budoucích oprav na silnici
II/315 Týnišťko-Dobříkov, kde v současné době probíhají
stavební práce na obecní kanalizaci.
Z dalších akcí menšího rozsahu bych připomenul opravu obou
vstupních bran do zámecké zahrady. Dále provedli členové
stavební komise prohlídku téměř kritického stavu lávky v
Janovičkách a mostků u škrobárny. V současné době jednáme
se zástupci firmy Chládek&Tintěra, která prováděla opravu
mostu, o nabídce prací na opravu spodní stavby lávky v
Janovičkách. Na opravu mostů u škrobárny bude třeba větších
finančních prostředků.
Dále bych zmínil opravu vjezdu k hřbitovu, která spočívala v
kompletní výškové úpravě konstrukce vozovky.
Územní plán obce už rok plní svůj účel. Tím práce neskončily,
dále řešeny různé podněty a návrhy změn.
Protože obec v loňském roce nedosáhla na dotace na akci
kanalizace Zámrsk-Janovičky, žádáme v současné době
znovu o přidělení dotací.
Na počátku letošního roku byla provedena výměna svislých
dopravních značek v souladu s novými technickými předpisy.
Na závěr bych chtěl všem spoluobčanům popřát do Nového
roku pevné zdraví, nervy, pohodu a splnění všech přání v
pracovním i osobním životě.

Vážení spoluobčané, rok s rokem se opět míjí a já bych vám
ráda předala několik souhrnných informací o činnosti sociální
komise zde v Zámrsku.
Během roku 2008 jsme celkem 3x vítali nové občánky.
Uvítali jsme Matouše Viktorína, Kristýnu Chudobovou,
Tatianu Chalupníkovou, Danielu Skalickou, Lucii
Jiráčkovou, Adama Tomana, Kryštofa Zajíčka, Karlu
Říhovou, Barboru Kalousovou a Magdalenu Šťastnou.
Vítání probíhala v budově SPOZu, kde nám příjemný zážitek
zpestřily děti ze základní školy a mateřské školky zde v
Zámrsku svými básničkami a písničkami, zároveň nám zde
hrála na flétnu a zpívala Lucka Pešková a Terezka Černá.
Ráda bych moc poděkovala paním učitelkám ze školy a
školky za bezchybnou spolupráci a dětem a jejich rodičům za
jejich přípravu.
V roce 2008 oslavilo významné jubilem 50 let 10
spoluobčanů, 60 let 13 spoluobčanů, 70 let 6 spoluobčanů, 75
let 9 spoluobčanů. Spoluobčany starší 80-ti let pravidelně
navštěvujeme. V roce 2008 bylo navštíveno 23 spoluobčanů.
Ráda bych touto cestou velmi poděkovala také všem členkám
sociální komise za obětavou práci. Děkuji Ivě Šmejdové,
Marcele Kajsrlíkové, Iloně Chalupníkové a Petře Říhové.
Paní Petra Říhová se nám stará o zápisy do kroniky,
zaznamenává nám významná jubilea, vítání občánků, vše
doplňuje nádhernými obrázky.
Na závěr přeji všem zámrským spoluobčanům klidné a
příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do
nového roku 2009.
Za sociální komisi
MUDr.Hana Pešková

Zpráva o činnosti kontrolního výboru Obecního
zastupitelstva obce Zámrsk za rok 2008
Vlastní činnost kontrolního výboru dle z. č. 128/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů spočívá především v plnění úkolů
uložených Obecním zastupitelstvem a radou a dále v činnosti
z vlastní iniciativy. Na základě uložených úkolů byly
provedeny čtyři kontroly usnesení obecního zastupitelstva a
usnesení obecní rady (včetně jedné kontroly za čtvrtletí
předchozího roku). Celkem bylo dosud (konec listopadu
2008) zkontrolováno 15 zápisů z jednání Obecního
zastupitelstva a 5 zápisů Obecní rady a bylo prověřeno
naplnění usnesení a závěrů z jednání. Ani v jednom případě
nebylo zjištěno žádných pochybení. Do konce roku kontrolní
výbor čeká ještě kontrola dodržování lhůt pro umisťování
dokumentů na úřední desce obce v roce 2008.
Další sférou činnosti členů kontrolního výboru je přítomnost
jednotlivých členů při samotných jednáních zastupitelstva a
rady a dohled nad správným průběhem a legálností.

Za stavební komisi
Pavel Matys

Mgr. Bc. Karel Kouřil
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Zpráva finančního výboru za rok 2008

Vážení spoluobčané,

Finanční výbory dle zákona o obcích (č.128/2000 Sb.) mají za úkol
kontrolovat hospodaření s majetkem a s finančními prostředky
obce. Zákon také ukládá finančním výborům plnit i další úkoly
zadávané zastupitelstvem obce v průběhu volebního období.
Všechny výše jmenované povinnosti jsme se snažili během roku
poctivě naplňovat.
Finanční výbor během roku 2008 uskutečnil celkem 7 kontrol.
Kontrolní činnost byla zaměřena jednak na kontrolu hospodaření se
svěřenými rozpočtovými prostředky a to u mateřské a základní
školy Zámrsk. Nutno dodat, že nebyly shledány žádné nedostatky,
všechny poskytnuté prostředky byly kontrolovanými subjekty
čerpány účelně v souladu se stanovenými podmínkami. Další
činnost výboru se zaměřila na kontrolu účetnictví po formální i
věcné stránce a také na kontrolu pokladny a související kontrolu
pokladní evidence. Ani zde nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Během roku se finanční výbor scházel dle potřeby. Za uplynulý rok
to bylo celkem pětkrát. Na schůzkách byly projednávány výsledky
kontrol a byly připravovány podklady pro zasedání rady nebo
zastupitelstva. Z nejvýznamnějších bodů mohu zmínit sestavení
rozpočtu na rok 2008 a projednání rozpočtových změn během roku.
V souladu s nařízením vlády 79/2008 ze dne 25.2.2008 jsme
projednali zvýšení měsíčních odměn zastupitelů, které bylo
nakonec obecním zastupitelstvem na veřejném zasedání schváleno.
Na konci října jsme se zaměřili na kontrolu průběžného plnění
rozpočtu. Potěšující je, že ke konci září 2008 byly rozpočtové
příjmy plněny téměř na 100% a rozpočtové výdaje byly o 15 % nižší
než plánované. To znamená, že se podařilo ke konci roku vytvořit
určitou finanční rezervu. Finanční výbor se během roku zabýval i
hodnocením finančních záležitostí vyplývajících z hospodářské
činnosti obce a jejích obchodních společností. Mohu uvést
například rozpočítání nákladů na energie v penzionu mezi
jednotlivé nájemce bytových jednotek nebo hodnocení
hospodářského výsledku a kontrolu hospodaření Zámrské stavební
s.r.o. za rok 2007, která v roce 2008 ukončila svoji činnost. Finanční
výbor hodnotil i hospodaření Zámrské obchodní s.r.o. za rok 2007.
Jak jistě víte, Zámrská obchodní s.r.o. zajišťuje chod obecní
prodejny. V době supermarketů chápeme všichni tuto činnost na
menších obcích jako určitou službu občanům, proto ztráta na úrovni
cca 30.000,- Kč nebyla finančním výborem hodnocena v žádném
případě záporně. Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří se na
dobrém fungování obecní prodejny podílejí a popřát jim více
spokojených zákazníků. To je totiž jediná rozumná cesta, jak udržet
na jedné straně ziskovost obecní prodejny a na straně druhé
příznivou cenovou úroveň zboží pro naše občany.
Na závěr mi dovolte, abych veřejně poděkoval oběma členům
finančního výboru Mirkovi Mikešovi a Ivě Bálkové za pomoc a
aktivní přístup k práci. A Vám, všem občanům Zámrsku, bych chtěl
jménem finančního výboru popřát krásné prožití vánočních svátků a
optimistický vstup do nového roku 2009.

tak jako ke konci každého roku, se i v tomto měsíci ohlížíme
zpět za činností kulturní komise, za akcemi, které jsme
zabezpečovali, nebo při nich pomáhali. V květnu vystoupila
na nádvoří zámku sopranistka Zuzana Meierová s árií děl
mistrů Mozarta, Smetany, Belliniho, Cherubiniho a dalších.
Při zpěvu ji doprovázel soubor Musica per Quattro. V tomto
měsíci se v naší obci u příležitosti Čermákova Vysokého Mýta
proběhlo vystoupení orchestru z Ivančic.
V srpnu jsme stejně jako minulý rok přivítali na Country
večeru Ponny Expres, který nám zahrál jak k tanci, tak i k
poslechu.
V září vystoupil v kostele sv. Martina Litomyšlský
symfonický orchestr spolu se smíšeným komorním sborem
Cantus. Na programu byla díla Corelliho, Bacha, Myslivečka,
Janáčka, Touška a dalších světových umělců. Ve spolupráci
se Základní školou jsme pořádali Masopustní veselí s Inkou
Rybářovou a oslavy Dne dětí, spojené s opékáním vuřtů.
Před Vánocemi chystáme ve spolupráci se ZŠ již tradiční
Vánoční koncert, kde vystoupí žáci základní školy a Malý
pěvecký sbor. Na tento koncert srdečně všechny zveme. Ze
sportovních akcí proběhl turnaj „O putovní pohár OÚ“,
kterého se účastnilo pět mužstev. Mužstvo SK Zámrsk se
umístilo na druhém místě. Na závěr školního roku OU ve
spolupráci se ZŠ zorganizovali turnaj sedmi malotřídních škol
o Putovní pohár v kopané a vybíjené.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří nám při realizaci akcí
pomáhali a těšíme se na další spolupráci. Zároveň přejeme
všem příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v
novém roce 2008.
Kulturní komise

Vinou předtiskové přípravy vypadlo z minulého čísla Zámršťáčku
ukončení informace o plánované objížďce přes naši obec. Přestože
je tato informace již „neaktuální“, přinášíme ji „pro pořádek“
znovu (vynechané je tučně).
Do výstavby chodníku nepříjemně zasáhla a poněkud ji i pozdržela
- „vyšší moc“ v podobě hrozící objížďky přes naši obec. Přestože
byl obci již před rokem vyslán jakýsi nejistý signál od firmy
Chládek a Tintěra Pardubice o chystané opravě mostu nad
komunikací do Janoviček, po celý rok bylo „ticho před bouří“.
Počátkem července však obec obdržela oznámení od odboru
dopravy Pardubického kraje o zahájení stavebního řízení na opravu
tohoto mostu s uvedením dopravního omezení, podle kterého by
osobní vozidla ve směru Vysoké Mýto Holice byla odkloněna na
křižovatce I/35 a I/17 přes naši obec a Dobříkov na Týnišťko. V
konečném důsledku by to znamenalo, že přes Zámrsk a
Dobříkov by v tomto směru po dobu čtyř měsíců jezdilo cca 6000
aut denně. Proti tomuto dopravnímu opatření jsme okamžitě
podali námitku, odůvodněnou mnoha pádnými argumenty. Po
dlouhém jednání mezi naší obcí, Pardubickým krajem, ŘSD a
realizační firmou Chládek a Tintěra, které se na základě podané
námitky uskutečnilo, byly naše argumenty uznány a obec
zůstala objížďky ušetřena. Rekonstrukcí mostu ale bohužel trpí
občané Janoviček, obzvláště obyvatelé domů v bezprostřední
blízkosti mostu. Realizační firma ale slibuje minimalizovat
dopad stavby na prostředí a okolní obyvatele, doufejme tedy, že
své sliby dodrží.

Ing. Martin Pilař
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Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk ze dne
8. 12. 2008 č. 12

Zámrsk - odjezdy vlaků

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Žádost Základní školy v Zámrsku o navýšení rozpočtu o částku 27.500,- Kč jedná se o navýšení na
mzdy a daňové odvody na rok 2008
2) Žádost Základní školy v Zámrsku o navýšení rozpočtu o částku 50.000,- Kč na nastavitelné lavice a
softwarové vybavení pro 4 počítače
3) Žádost Mateřské školy v Zámrsku o navýšení rozpočtu o částku 26.000,- Kč navýšení na daňové odvody z mezd na rok 2008
4) Rozpočtová opatření č. 8 až 23/2008 ve výši:
č. 8:49.000,- Kč
č. 9:20.000,- Kč
č. 10:52.000,- Kč
č. 11:1.609.000,- Kč
č. 12:377.000,- Kč
č. 13:103.500,- Kč
č. 14:67.000,- Kč
č. 15:212.000,- Kč

č. 16:40.000,- Kč
č. 17:372.000,- Kč
č. 18:23.000,- Kč
č. 19:11.000,- Kč
č. 20:49.800,- Kč
č. 21:103.000,- Kč
č. 22:741.000,- Kč
č. 23:54.000,- Kč

5) Rozpočtové provizorium pro I. čtvrtletí roku 2009
ve výši ¼ rozpočtu roku 2008, v částce 1.963.700,- Kč
6) Pronájem ideálních polovin části pozemku u bytovek č.p. 119 a 120 dle záměru č. 2/2008 panu Lubomíru Vaňkovi a Michalu Křížovskému s výhradou, že bude do nájemní smlouvy zapracován účel využití pozemku jako odpočinková zóna se zelení.
A) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Informaci předsedy finančního výboru Martina
Pilaře o plnění rozpočtu roku 2008
2) Zprávy z komisí a výborů obce za rok 2008 (sociální, stavební, životního prostředí, kulturní, finančního
a kontrolního výboru) budou zveřejněny v nejbližším
čísle Zámršťáčku.
3) Informace starostky o akcích a dění v obci výstavba chodníků, opravy vstupních bran parku a mateřské
školy, oprava mostu na R35, systém Czech Point,
aktivita Mikroregionu Vysokomýtsko ohledně získání
dotace pro obce na měřící zařízení, nákup víceúčelového stroje na odklízení sněhu.
C) Obecní zastupitelstvo doporučuje:
1) Použít částku 639.000,- Kč, získanou z odvodů za
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu při sestavování rozpočtů v následujících letech v položkách týkajících se kapitol životního prostředí.
Zuzana Tvrzníková - starostka
Pavel Janík - místostarosta
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HODNOCENÍ ZÁMRSKÉHO FOTBALU PODZIM 2008

Celkem obdrželi dorostenci 12 Žlutých karet: 4-Martin Jiráský,
3-Martin Mudrech, 2-T.Lorenc, 1-Jakub Trnka, Zdeněk Leníček,
Jiří Novotný

V podzimní části mistrovské sezóny ročníku 2008 - 2009 skončilo
mužstvo mužů na devátém místě se ziskem 18 bodů za pět vítězství,
tři remízy a pět porážek. Soupeřům naše mužstvo nastřílelo 20 gólů,
ale 27 gólů obdrželo.

Tabulka Okresního přeboru dorostu:

Jednotlivé výsledky a střelci gólů:

Nejvíce gólů dal Roman Mudrich - 5, následují Tomáš Fikejz - 4,
Antonín Csernyanszký, Martin Jiráský, Roman Peterka, Miloslav
Vodička - 2, Milan Čáslavka, Zdeněk Hadys,
Roman Matoušek - 1.
Žlutých karet jsme celkem obdrželi 24, o které se podělili tito hráči:
4 – Antonín Csernyanszký, Roman Mudrich, Petr Zvolánek
3 – Roman Peterka
2 – Radek Flíger
1 – Zdeněk Brýdl, Tomáš Fikejz, Tomáš Jadrný, Martin Jiráský,
Roman Matoušek, Roman Páral, Miloslav Vodička
Vyloučen nebyl nikdo.
Konečná tabulka I. B. třídy po podzimním kole:

DOROST:
Mužstvo dorostu skončilo v Okresním přeboru po podzimu na
druhém místě tabulky se ziskem 19 bodů, když 6x vyhráli, 1x hráli
nerozhodně a 1x prohráli. Soupeřům nastříleli 22 gólů a 11 gólů
obdrželi.
Jednotlivé výsledky a střelci gólů:

Přejeme Vám radostné prožití
Vánočních svátků a do roku 2009 mnoho zdraví
a spokojenosti.
Obec Zámrsk

Nejvíce gólů vstřelil Michal Koukal-6, Vojtěch Král, Jakub Král-3,
Martin Jiráský, Zdeněk Leníček, Jiří Novotný, Michal Lorenc-2,
Roman Matoušek-1, jeden gól byl vlastní.

Vydává Obecní úřad Zámrsk pro informace občanům o dění v obci. - Prosinec 2008, č. 4
Vaše příspěvky do Zámršťáčku můžete zasílat na adresu zamrsk@tiscali.cz
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