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Čarodějnický slet v Zámrsku Soška sv. Jana Nepomuckého
Vážení čtenáři, přesuňme se časem zpět na datum 30. dubna.
Uhádli jste, tento den se v celé zemi upalují čarodějnice. Tato tradice
vznikla již před mnoha lety, ale přetrvává dodnes. Čarodějnice lákají
především děti. Ty malé na ně ještě věří, ty větší mají radost z
opékání vuřtů a atmosféry, která všude kolem panuje.

u kostela sv. Martina

Ne jinak je to u nás v Zámrsku. Letos se organizace pálení čarodějnic
ujímají hasiči s hasičkami. Připravují společně s obecním úřadem a
místní školou zábavnou show o získání Miss čarodějnice a Miss
čaroděj. Vše se odehrává v zámeckém parku, kterému vévodí
šestikmenná lípa Strom roku 2004. Ta se určitě také baví. V
podvečer se sem slétají čarodějnice a čarodějové různých kategorií,
jmen a rozličného stáří. Nejstarší čarodějnice přiletěla z Království
blahobytu a chlubí se mládím 758 let. Soutěží se v čarodějném reji,
předvádění se na pomyslném molu, s cílem oslnit nezávislou
pětičlennou porotu a získat daný titul a hodnotné ceny s tím spojené.
Začíná se smrákat a je čas rozsvítit lampiony a vydat se v průvodu do
Rajčuru. Tam je připravena hranice s čarodějnicí, kterou pro tuto akci
vyrobili žáci zdejší školy. Rodiče s dětmi opékají vuřty, někdo si
vystojí frontu u stánku s nápoji, jiný si objednává porci výborně
připraveného grilovaného prasete. Všichni čekají na tmu, kdy bude
zapálena hranice. Poté sledují frajerku čarodějnici, jak mizí v rudě
oranžových plamenech. Je nám jí líto, ale nedá se nic dělat. Tímto
akce nekončí. Skupina hudebníků začíná hrát trampské písně, děti
se zabavují po svém a všude vládne příjemná atmosféra.
Koncem večera se účastníci se pomalu začínají rozcházet, jen hasiči
zůstávají, aby zabezpečili bezpečnost až do konce.
Všichni se shodujeme na tom, že se akce vydařila. Byla dobře
připravena a všichni jsme se výborně bavili. Chtěli bychom, aby tímto
tato započatá tradice neskončila. Vážíme si takto krásně stráveného
večera a děkujeme pořadatelům!

V sobotu 16. května 2009 se konal v kostele sv. Martina již tradiční
Jarní koncert. A protože 16. květen je v církevním kalendáři svátkem
sv. Jana Nepomuckého a socha tohoto českého národního světce
stojí i před kostelem, slíbil jsem v úvodu koncertu sdělit základní
údaje o Janu Nepomuckém a osudu zdejší sochy.
Socha z pískovce vznikla v roce 1727 a na současném místě nestojí
dlouho. Původně byla umístěna ve vsi u mostku přes řeku Loučnou a
na místo mezi kostel a zámek byla přemístěna až 19. května 1936.
Na trojbokém soklu, na kterém socha stojí, jsou vysekány nápisy:
vpředu latinský a z boků ve staročeštině. Především nápis na
pravém boku je špatně čitelný a příliš nedával smysl. Proto vznikl
nápad nechat si nápisy přeložit, rozluštit, případně převést do dnešní
řeči tak, aby bylo možné se o tuto písemnou památku podělit i s
návštěvníky koncertu. Toto předsevzetí se zdařilo jen částečně,
protože výklad nápisů se ukázal opravdu tvrdým oříškem. A ani v
tomto čísle Zámršťáčku nemohu svůj slib splnit, v příštím čísle
překlad doplním. Zatím uvedu pouze přepis nápisů tak, jak jsou
uvedeny ve sborníku obce Zámrsk vydaném u příležitosti 650 let
obce.
Vpředu:
AMOR I
HONOR IQUE TUO
HAE CAEDES EXST
RUCTA PIIS

Mgr. Jarmila Jandová

IOANNES SERVIS

Levý bok:
KDOZ
KOLIV TECHDY Z DETI MY
MO PUGDE
WO POMOCZ WOLATY
SWATEHO AT NEOPOMINE
DNE 13 July leta 1727

FAMA SERVARI
BONA AC FIDE
VERA POSCEN
TIBUS
AUSPICE
ILLMA FAMILI
A KOLLOWRA
TIANA
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Pravý bok:
Ke cti
a Slawie tento Světec
..... stoji Di
votvorce Slavnii
Jene Nepomucký
twoji
.... vesnice
zachowej A
Dobre pověstí
Wrchnost též
služebniky a poddanií
zbav z nesstiestií

Slavnostní koncert k poctě významných
zámrských rodáků

Poslání Linky důvěry Ústí nad Orlicí
Jsou chvíle, kdy si člověk neví
rady, potřebuje poradit nebo pomoci.
Nemá se na koho obrátit, ocitne
se sám nebo své
blízké a kamarády nechce svými
problémy obtěžovat.
V takových situacích nám můžete
zavolat na linku důvěry
Ústí nad Orlicí na telefonní číslo:

V rámci oslav 660 let od první písemné zmínky o obci proběhne v
neděli 21. června varhanní koncert k poctě zdejších významných
hudebních rodáků. Letos uplyne 111. let od narození Jana Zycha,
varhaníka, sbormistra a jednoho z průkopníků rozhlasového
vysílání, a 160. let od narození významného evropského
sběratele hudby, Bedřicha Donnebauera.
Jan Zych se narodil 16. dubna 1898 v č.p. 3 (budova školy). Po
studiích na gymnáziu ve Vysokém Mýtě byl přijat pro svůj velký
hudební talent na Pražskou konzervatoř do třídy Prof. J. Kličky. U
něho poté vystudoval i Mistrovskou školu hry na varhany. Po
dokončení školy byl ihned přijat jako ředitel kůru v kostele sv.
Ducha v Praze. Vedle svých povinností chrámového varhaníka se
neúnavně věnoval i řízení sboru. V roce 1925 byl jmenován
dokonce sbormistrem sboru Národního divadla v Brně. V roce
1932 se rozhodl pro odchod do Košic, kde se stal šéfem
hudebního vysílání místní rozhlasové stanice. Později působil i v
pražském rozhlase. Z jeho četných skladeb vynikají zejména jeho
úpravy českých, slovenských a podkarpatskoruských písní. Jan
Zych byl nejen významným varhaníkem, ale byl i jedním z
průkopníků československého rozhlasového vysílání. Zemřel 23.
března 1955 v Praze.
Bedřich Donnebauer se narodil 28.12.1849, bohužel se nám však
nepodařilo zjistit popisné číslo rodného domu. Byl sběratelem
starých hudebních pramenů, zvláště z druhé poloviny 18. století.
Vlastnil bohaté sbírky uměleckého a historického materiálu. Jeho
sbírka obsahuje mimo jiné dopisy Beethovenovy, Smetanovy a
Wagnerovy. Velmi cenná byla i jeho sbírka o dějinách pražských
divadel, která jedinečným způsobem mapuje tehdejší kulturní
život Prahy. Katalog Donnerbauerovy sbírky vyšel už za jeho
života v knižní podobě, kterou zpracoval Prof. Richard Batka pod
názvem „Aus der Musik und Theaterwelt“ a dočkala se hned dvou
vydání. Dnes je Donnebauerova sbírka nedílnou součástí
exponátů Národního muzea – Muzea české hudby v Praze a patří
bezesporu k ozdobám celé expozice. Bedřich Donnebauer
zemřel 5.6.1916 v Praze.
Oba rodáky přijede vzpomenout obecně prospěšná společnost
Domovem české hudby v rámci projektu koncertů, pořádaných u
příležitosti výročí významných hudebních veličin. Tento projekt,
jehož cílem je znovuobjevit českou hudební minulost v
osobnostech vynikajících instrumentalistů, kantorů a skladatelů,
pocházejících z různých míst naší země, je podporován
Ministerstvem kultury České republiky a mediálním partnerem
mu je Český rozhlas 3 – Vltava. OPS Domovem české hudby se
zrodila na půdě Akademie múzických umění v Praze a její snahou
je oživit dílo muzikantských osobností a uvádět je v místech, se
kterými jejich život nějak souvisel. Na koncertě vystoupí Přemysl
Kšica, který působí jako varhaník v chrámu Nejsvětějšího srdce
Páně na nám. Jiřího z Poděbrad a v chrámu Panny Marie Sněžné
v Praze, dále flétnistka Eva-Maria Tockner (Rakousko), která je
držitelkou mnoha ocenění z mezinárodních soutěží např. ve
Frankfurtu nad Mohanem nebo Ravenny. Pravidelně natáčí pro
rakouský rozhlas a koncertuje ve většině evropských zemích.
Dalším účinkujícím koncertu bude Jan Žďánský. Tento
violoncellista spolupracuje jako sólista s Komorní filharmonií
Pardubice, Capella Pallatina Mannheim a Tutti Bordeaux. Je
členem mezinárodního institutu „Wiener Klangstil“ pod patronací
Vídeňských filharmoniků. Natáčí pro Český, Dánský a Rakouský
rozhlas.

465 52 42 52.
Linka důvěry Ústí nad Orlicí poskytuje v nepřetržitém provozu
telefonickou krizovou pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké nebo
jinak obtížné situaci a nemohou nebo nejsou schopni tuto situaci
řešit vlastními silami. Pracovník linky důvěry poskytuje pomoc v
hledání řešení pro klienta, podává kontakt na další organizace či
odborníky, někdy jenom naslouchá, snaží se pochopit, zklidnit a
podpořit klienta v nalezeném řešení daného problému. Tato služba
je anonymní, za cenu vašeho telefonního tarifu a pracovníci linky
důvěry zachovávají naprostou mlčenlivost.

Více informací naleznete na www. linkaduveryuo.cz
Mgr. Lucie Motlová
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Informace obecní prodejny
Od 1.května naše Obecní prodejna vstoupila do rozsáhlejší sítě
společnosti BALA, která zahrnuje bohatý sortiment akčních cen
mléčných, potravinářských a mražených výrobků a také uzenin.
Pravidelně 2x do měsíce budou probíhat slevové akce na určité
druhy výrobků, zároveň s akcí proběhne k některým druhům soutěž.
Letákové akce budete pravidelně dostávat do své poštovní
schránky, případně si akce, určené přímo pro naši prodejnu, můžete
stáhnout z webových stránek sítě Bala prodejen na adrese
http://www.bala.cz/ , kraj Pardubický.
Prodejnu nám nyní zásobují tito dodavatelé: Uzeniny: Kostelec,
Příbram, Krásno, Krahulčík, Váhala, Plzeň - Kmotr, Masna
Kroměříž; mrazírenské výrobky: Agropol FOOD, Nestlé, Macramex
Czech s.r.o., Nowaco, Polar, Arktida, Noris; mléčné výrobky:
Madeta, Accom a Alimpex. Sortiment piva je rozšířen o Budějovické
pivo"Budvar".
Doufáme, že rozšíření sortimentu a zajímavé slevy v akcích naši
zákazníci ocení. Přeji Vám příjemný nákup!
Iva Bálková, vedoucí prodejny

Obecní knihovna
Připomínáme občanům, že v Obecní knihovně jsou všem k dispozici
v elektronické verzi měsíčně aktualizované zákony ČR i EU v
programu Profidata. Knihovna zároveň může nabídnout počítač s
přístupem na internet a barevnou tiskárnu. Počítač i Profidata je
možné využívat v otevírací době knihovny, po domluvě i kdykoliv
jindy.
V knihovně je po vyřazení starých knížek místo pro nové knihy,
zároveň i pro knihy, poskytované z knihovny ve Vysokém Mýtě. V
současné době je těchto nových knížek kolem 900 svazků. Jsou
mezi nimi romány, detektivky, historické knihy, knížky o zahradě,
domácích pracích, bylinkách, vaření a mnoho dalších.
Dále pravidelně odebíráme časopis Květy a darem dostáváme
časopis Vlastu.
Otevírací doba knihovny je každé úterý od 14.00 do 17.00 hodin,
změny otevírací doby jsou vždy včas vyvěšeny na dveřích Obecní
knihovny.
Znovu připomínáme zaplacení registračního poplatku na tento rok:

Registrační poplatek na rok:
děti do 15 let – 15,- Kč, dospělí 30,- Kč.
Internet: 10,- Kč za hodinu;
tisk: černobílá stránka – 2,- Kč,
barevný obrázek s textem: 10,- Kč;
celobarevný obrázek: 15,- Kč.
Jindřiška Hanušová, knihovnice
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Co se dělo ve školce
Se zimou jsme se rozloučili nejen maškarním karnevalem, ale
především jako každý rok vynesením Moreny. Pak již nic nebránilo
přípravě na oslavu Velikonoc.
Velice nás těší, že o dění v MŠ mají zájem i ti obyvatelé Zámrsku,
kteří již ve školce děti nemají. Např. paní Poláčková věnovala dětem
jablka, Jaroslava a Jiří Syrový přišli s nápadem na výrobu
velikonočního zajíce z březových špalíků. Nezůstalo však jen u
návrhu. Pan Syrový vyrobil 35 kusů „polotovarů" zajíců, které děti
dotvořily do konečné podoby. Paní Syrová zase upletla oblečení pro
všechny panenky. Je radost pozorovat, jak se od té doby zvýšil
zájem dětí o hru s kočárky a panenkami.
Téma o domácích zvířatech a jejich mláďatech nám zpestřil
minicirkus, který do školky zavítal. Předvedli se nám nejen domácí
mazlíčci, ale i opička Žofinka. Program zpestřil i zajímavý výstup
žongléra se skleničkami a s noži.
Vzhledem k tomu, že se oslavy Dne Země letos konaly ve Vys. Mýtě i
v Chocni v jednom týdnu, zvažovali jsme, kam vyrazit. Nakonec nás
zlákalo prostředí choceňského parku, kde je jistě příjemnější strávit
dopoledne, než na vydlážděném náměstí. Zradilo nás však počasí,
které nám účast na Dni Země zmařilo.
Následující den však byl již opět slunečný a do školky se tak začaly
slétat čarodějnice a čarodějové. Na zahradě tak mohl vypuknout
pravý čarodějnický rej. Jen co jsme si hezké počasí a dobrou náladu
„pojistili" kouzelnými zaříkávadly, pustily se celé rodiny do stavby
hranic kolem malých čarodějnic, zvládly „let přes překážky" na
nazdobených košťatech a projevily zručnost při jízdě čarodějnickým
taxíkem. Odměnou byl nejen společný zpěv písně „Čarodějnice", ale
především společné posezení u ohně s opékáním vuřtů. Při
pohodové náladě si nikdo nevzpomněl, že jsme měli ještě jeden
důležitý úkol: spálit obrázky, které znázorňovaly dětská trápení (s tím
všechny smutky odehnat). Věříme, že se všech téměř 50
zúčastněných dobře bavilo a společně se jim podaří zbavit děti jejich
trampot jiným způsobem.

a slavnostní pasování budoucích školáků s nocováním ve školce.
Loučení bude tentokrát dvojnásobné nejen s dětmi, ale na čas také
s paní uč. Hradeckou, kterou po dobu mateřské dovolené zastoupí
rovněž kvalifikovaná slečna učitelka Věra Machková, která (pokud
nenastanou neplánované okolnosti) k nám bude dojíždět ze
Skořenic.
Mateřská škola Zámrsk

Školní výlet mezi kovboji a indiány
Je červen, poslední měsíc školního roku 2OO8/2009. Školy se
vydávají na výlety, na které se děti nejvíce těší.
Ne jinak je to u nás. Již dlouho víme, že navštívíme westernové
městečko – Šiklův mlýn. Dokonce tam strávíme jednu noc. Od
pobytu na horách (kde jsme spolu strávili celý týden) víme, že je to
fajn být celý kolektiv pospolu nejen ve škole, ale i několik dní mimo
školu.
Poprvé se mimoškolní akce účastní všichni žáci naší školy.
Do Šiklova mlýna vyjíždíme v úterý 8. června v odpoledních
hodinách. První zastávka je ve strašidelném hradu DraXmoor v
blízkosti Šikova mlýna. Krásně svítí sluníčko, čekání na prohlídku si
zpestřujeme skákáním v nafukovacím hradu, prohlídkou příšer a
pořádáním svačiny.
Nikdo z nás nikdy ve strašidelném hradu nebyl, a proto jsme plni
napětí. Budeme se bát, nebo je to jen lákadlo pro malé děti? No,
uvidíme. U vchodu nás vítá černá paní. Seznamuje nás s cestou,
kterou musíme projít. Prohlídka je od začátku do konce
tajemná.Střídá se tma a přítmí. Hned na začátku jsme pozváni na 3D
film. Je to projekce, která nás vtáhne do děje a my si připadáme, jako
bychom se celého dění také účastnili. Aby efekt působil, musíme mít
na očích brýle. Z plátna se nám vysmívá čarodějnice, lekáme se
nejen netopýrů, kteří zalétají až k našim sedadlům a my se
automaticky uhýbáme, ale i kostlivců, kteří se hýbají a nás tím lekají.
Po navození atmosféry a skončení tohoto krátkého filmu
procházíme tajuplným hradem. Někde se pohybujeme po staré
dlažbě, jinde po kostech a lebkách, někde na nás vybafne tmavá
příšera, jinde k nám promlouvá 300let zkamenělý obr. Na jiném
místě se při průchodu otevírá rakev. Avšak nejvíc se bojíme ve
strašidelném výtahu, který nás po skupinách za příšerného skřípání
a častého trhavého popojíždění odváží hluboko pod zem. Neustále
pištíme, výskáme a navzájem se k sobě tiskneme. Nakonec jsme
byli rádi, že jsme venku. Tolik jsme se báli!

Teplé jarní dny nám umožnily poznávat květiny nejen na obrázcích,
ale také na zahrádkách. To nás inspirovalo k nápadu: letošní jaro
bude ve znamení květin! Kytičkami z keramické hlíny, z papíru, ale
také písněmi a tanečky o květinách propojenými pohádkou, potěšily
děti své blízké na „Květinovém karnevalu".
Během 2. pololetí si děti osvojily několik anglických slovíček např.
počet 1-10, barvy, členy rodiny maminka, tatínek. sestra, bratr, atd.
V letošním roce se z důvodu rekonstrukce zahrady nekonal
lehkoatletický trojboj jednotřídních MŠ v Českých Heřmanicích.
Rozhodli jsme se proto uspořádat pro naše děti sportovní dopoledne
u nás.
Shlédli jsme rovněž několik divadelních představení v Šemberově
divadle i ve školce, koncerty a taneční vystoupení žáků ZUŠ
„Slunce,měsíc, vítr".
Na školní výlet jsme tentokrát vyrazili společně s MŠ Vraclav do
Westernového městečka Boskovice. Čekal nás tam poutavý příběh
o indiánech a kovbojích hraný v přírodním amfiteátru. Děti se mimo
jiné dozvěděli, jak si indiáni ochočovali koně, jak silné pouto může
vzniknout mezi člověkem a zvířetem a obdivovali umění lasování v
autentickém prostředí Divokého západu.
Do konce školního roku nás ještě čeká vyhodnocení nejpilnějších
sběračů sušené pomerančové a citronové kůry a hliníku, tradiční
setkání s kamarády z MŠ Dobříkov (DOBZA) tentokrát v Dobříkově
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Po nakoupení suvenýrů nás autobus odváží do
westernového městečka. Celou cestu prší, ale věřte nebo nevěřte,
při příjezdu na místo přestává a my se v klidu ubytováváme v
pěkném penzionu, který domorodci nazývají Colorado Grand a je
postaven ve westernovém stylu. Pokojíčky jsou vkusně zařízené,
vybavené rustikálními křesly, pro dva až šest hostů. Ve vestibulu
potkáváme i jiné školy, které se sem také vydaly prožít nějaké
dobrodružství.
V osmnáct hodin odcházíme na objednanou večeři do Salonu a jíme
v Mexické restauraci. Můžeme si vybrat ze dvou jídel. Po chutné
večeři si prohlížíme náměstíčko westernového městečka. Krámky
jsou již zavřené, ale nám to nevadí, protože víme, že zítra stejně
všechny peníze tady utratíme. To je nepsaný zákon školních výletů.
Když nám trochu slehne večeře, opékáme si v nedalekém tee-pee
vuřtíky. Někdo je přenechává kamarádům, protože je syt po večeři.
Všichni se těšíme na diskotéku, která má být na náměstíčku do 22
hodin. Protože začíná pršet, diskotéka je odvolána a nám je slíbeno,
že nás místo diskotéky druhý den svezou na elektrickém býku. Jsme
stejně unavení, proto nám to nevadí. Ještě jsme uhnali k focení
zpěváka písničky Holky z naší školky - Hložka, který též navštívil
městečko a rád s námi zapózoval před objektivy. Někteří z nás
nemohou na toto setkání zapomenout, jiní by se raději fotili s Evou
Farnou. Poté odcházíme do penzionu a po provedení večerní
hygieny uléháme ke spánku. Někdo usíná hned, jiný vstřebává
zážitky a usíná déle.
Kupodivu se nám všem daří ráno čile vyskočit z postele. Po
uklizení pokojů a odnesení batohů do blízko přistaveného autobusu,
odcházíme na snídani. Ne všichni se rádi loučíme s přepychovým
bydlením.
Dnes nás čeká celodenní program v městečku. Prší a
organizátoři musí volit náhradní program, aby nás zabavili, než
přestane pršet. Mexickou restauraci předělávají na místo ukázek
kovbojského umění, country tanců a soutěžení mezi školami.
Během dopoledne absolvujeme jízdu vláčkem Union Pacific,
prohlídku vězení s potrestaným vězněm, pohřební vůz s hřbitovem,
ale i docela normální ZOO. Vykupujeme dobové krámky se
suvenýry, které kupujeme nejen pro sebe, ale i pro rodiče a
sourozence. My dospělci jsme rádi, že děti nemyslí jen na sebe, ale
vzpomenou si na své nejbližší. Opravdu stačí skoro všichni utratit
kapesné, které si z domu přivezli. Nastává oběd, při kterém si
dáváme pravý kovbojský guláš s českými knedlíky. Po něm
spěcháme do amfiteátru, kde začíná představení, při němž jsme
vtaženi do malebné vesničky Divokého západu. Nechybí střelba,
přepadení, jízdy na koních a to vše podporované.
Po představení krotíme divokého elektrického býka. Skoro
každý divokou jízdu absolvuje s cílem se udržet co nejdéle v sedle.
Zdatní jezdci krocení býka zvládají víckrát. Toto byla jediná
disciplína, která se nám nepovedla. Býk i po našem krocení zůstává
divoký. I přes jeho nezkrocení si myslíme, že nejsme vůbec
nešikovní. To nás těší!
Pomalu se blíží patnáctá hodina, kdy od kuchařek prérie fasujeme
bůvolí řízek, nasedáme do kovbojského autobusu a uháníme
krajinou Divokého západu zpět do civilizace.
Jsme spokojeni s tím, co všechno jsme za tyto dva dny viděli a zažili.
Určitě máme mnoho co vyprávět rodičům. Domů přijíždíme v 18
hodin. Před poštou nás čekají rodiče, kteří nám možná taky trochu
naše zážitky závidí, ale jsou rádi, že jsme přijeli spokojení a zdraví.

OSLAVY 90. LET ORGANIZOVANÉHO
FOTBALU V ZÁMRSKU
V letošním roce oslaví Fotbalový oddíl SK Zámrsk devadesát let od
založení organizované kopané v Zámrsku. Oslavy proběhnou ve
dvou částech, sportovní část proběhne v sobotu 18. července 2009,
kdy se dopoledne utká naše mužstvo žáků se žákovským mužstvem
FK Agria Choceň. Na odpoledne od 13,30 hodin je připraven turnaj
„Starých gard“, za účasti tří mužstev, SK Zámrsk, Sokol Dobříkov a
Sokol Sruby. Po ukončení turnaje a předání cen zúčastněným
mužstvům, bude následovat taneční zábava. Slavnostní schůze k
devadesátému výročí založení organizované kopané v Zámrsku s
výstavou fotografií a přehledem činnosti za minulá léta se uskuteční
koncem října, přesný termín bude včas oznámen.

Zpráva pro zájemce o kroužek keramiky
Počínaje říjnem 2009 je v obci opět plánován kroužek keramiky pro
děti i dospělé. Zájemci se mohou přihlásit již během léta ředitelce
Základní školy Mgr. Jarmile Jandové, popřípadě na Obecním úřadě.
Bližší podrobnosti sdělíme v průběhu září.

Informace pro zapomnětlivé
Stále je mezi námi několik spoluobčanů, kteří si myslí, že když
nezaplatí místní poplatek za odpady a psy, nic se jim nestane. To se
ale mýlí, jak by k tomu přišli občané, kteří mají vše včas a správně
uhrazeno! Je pravda, že jsme zatím byli mírní. Nedoplatky jsme řešili
pouze nekonečnými domluvami a upomínkami. Dlužné částky ale
narůstají do velkých výší, proto Obecní úřad začal v letošním roce s
vymáháním pohledávek za místní poplatky - odpady a psy, podle
zákona 565/1990 Sb. Neplatičům přijdou postupně 3 obálky s
modrým pruhem – upozornění na nedoplatek, platební výměr a
výzva k uhrazení. V této době má každý ještě možnost pohledávku
zaplatit, nebo si alespoň domluvit splátkový kalendář. Ve čtvrté
obálce je již exekuční příkaz. K exekuci se připočítávají náklady
spojené s vymáháním, minimálně 200,-Kč. Exekuci je možné
provést z platu, důchodu, účtu i z některých dávek. Doufáme, že
všichni občané, jichž se toto týká, budou mít snahu se s námi
domluvit a nezanechají vše dojít až k exekuci. V opačném případě
jsme připraveni dotáhnout exekuce až do konce. Nakonec ještě
jedna poznámka: Tím, že si nevyzvednete obsílku od obce na poště,
proces nezastavíte. Obsílka je adresátovi podle zákona doručena
posledním dnem, kdy má možnost si ji na poště vyzvednout.
Iveta Kalousová, účetní obce

Informace o bezdrátovém obecním rozhlasu
V polovině března letošního roku podala obec Zámrsk žádost o
účelovou dotaci v rámci rozvoje koncových prvků varování
jednotného systému varování a vyrozumění, kterou poskytuje stát
prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR. Případná dotace ve výši
50% uznatelných nákladů by byla použita na realizaci bezdrátového
obecního rozhlasu. V uplynulých letech obec obdržela několik
nabídek systému bezdrátových rozhlasů v rozsahu technicko
ekonomické studie, která postačuje k podání žádosti o poskytnutí
dotace. Digitální bezdrátový rozhlas je v současné době
nejmodernější systém, který zabezpečuje kvalitní a včasnou
informovanost občanů v krizových situacích a zároveň slouží k
běžnému vyrozumění občanů. V případě dotačního titulu je
podmínkou napojení na JSVV (jednotný systém varování a
vyrozumění). Bezdrátový rozhlas se skládá z vysílací části, která
bude umístěna na Obecním úřadě a venkovní části přijímacího
zařízení – tlakové reproduktory. Vysílací i přijímací část je
zálohována bateriemi a je funkční i v případě výpadku dodávek
elektrického proudu. Baterie venkovních přijímačů – reproduktorů
jsou napájeny nebo dobíjeny ze sítě veřejného osvětlení. Systém je
možné doplnit i domácím přijímačem v lokalitách se sníženou
slyšitelností. Celý systém bezdrátového rozhlasu lze doplnit o další
volitelné vybavení: modul pro přehrání posledního hlášení mimo
úřad, modul pro rozesílání SMS zpráv, GSM brána umožňující
ovládat rozhlas mobilním telefonem mimo úřad, případně domácí
přijímač doplněný digitálním záznamníkem. Uznatelné náklady na
vybudování systému bezdrátového rozhlasu jsou téměř 700 000,Kč a v případě poskytnutí dotace bude projekt realizován v roce
2010. Zda obec na dotaci dosáhne, bude jasné až po schválení
státního rozpočtu na rok 2010. Tak nám i sobě držte palce.

Výletníci ze ZŠ

Pavel Janík
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A opět něco pro pamětníky – fotografie zámeckého parku ze 40. let minulého století.

Fotografie byly poskytnuty paní Mgr. Boženou Gladkovou, které tímto velice děkujeme!

Zuzana Tvrzníková, starostka

Z uveřejněných výsledků voleb do Evropského parlamentu je patrné, že se v naší obci voleb
zúčastnilo vyšší procento voličů, než je celostátní průměr. Svědčí to o zodpovědnosti zdejších
občanů, o tom, že nám není dění na politické scéně lhostejné a že se zajímáme i o témata
nadnárodní. Děkuji všem voličům za jejich účast.

