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vydává obecní úřad Zámrsk pro informace o dění v obci

Proběhlé oslavy 660 let obce
O víkendu 5. a 6. září vyvrcholily letošní oslavy, při nichž si obec
připomíná 660 let od první písemné zmínky o naší obci. Samotným
oslavám předcházelo páteční čtení z obecních kronik Zámrsku a
Janoviček. Při čtení z kronik byla možnost nahlédnout do všech
kronik obce Zámrsk od roku 1923, kroniku Janoviček má obec k
dispozici pouze v digitální podobě a její zapůjčení z okresního
archivu v Ústí nad Orlicí se nezdařilo. Jeden večer stačil pouze k
letmému čtení z kroniky Janoviček a úvodní části z první kroniky
zámrské. Na přání posluchačů se pokračovalo obdobím 2. světové
války. Na sobotní večer bylo naplánováno pokračování čtení z kronik
a především besedu s kronikáři: paní Poláčkovou, Neprašovou a
Šmejdovou. Vzhledem k nemoci paní Poláčkové se beseda
nekonala a bude připravena v náhradním termínu.
V sobotu jsme měli možnost v obci přivítat hejtmana Pardubického
kraje Radko Martínka a předsedu krajského výboru pro zemědělství,
životní prostředí a venkov Václava Neubauera, z okolních měst a
obcí nás navštívil starosta Vysokého Mýta Martin Krejza, za obec
Vraclav starosta Oldřich Koblížek, za obec Dobříkov Jiří Svatoš a ze
Srubů Jiří Šimek, který je zároveň vedoucím dechové hudby
Choceňačka. Koncert Choceňačky nám zpříjemnil v parku celé
odpoledne.
Součástí zahájení oslav bylo předání vozidla Opel Campo do
užívání nejen Hasičům Zámrsk, ale také všem občanům. Vozidlo,
které prošlo náročnou přestavbou na hasičský speciál bude sloužit
především k technickým zásahům, např. odstraňování následků
vichřic, záplav, povodní apod. Vozidlo je vybaveno plovoucím
čerpadlem, benzínovou elektrocentrálou, motorovou pilou a
ostatním nářadím. Paradoxně si musíme přát, aby vozidlo
zasahovalo v katastru obce co nejméně.
Poté už následoval den otevřených dveří v Mateřské škole, Základní
škole, Dostihovém centru, mineralogickém centru Nerosty.cz,
prezentace digitálních fotografií Zámrsku v knihovně a prohlídka 1. a
2. nádvoří zámrského zámku. Prohlídka zámku byla doplněna
odborným výkladem pana Skopala nejen o historii Zámrsku, ale i o
současném využití zámku a uložených archiváliích. V Základní škole
byla připravena výstava fotografií mapujících historii i současnost
obce, prezentace Hasičů Janovičky a Zámrsk, ve školní družině pak
výstava prací šikovných rukou zámrských občanů. Vítaným
zpestřením programu bylo vystoupení skupiny historického šermu
Tartas z České Třebové.
Poprvé jsme měli možnost
v obci shlédnout část
funkční sbírky stabilních
spalovacích motorů pana
Miroslava Kajsrlíka. Vrcholem soboty byla slavnostní
zpívaná mše v podání
chrámového sboru Musica
da Chiesa v kostele
sv. Martina, kterou celebroval další vzácný host Msgr. Josef Kajnek, pomocný biskup Královéhradecké diecéze. Taneční
zábava hudební skupiny
Betl Band V Podskalí byla
tečkou za sobotním dnem.
Škoda, že na tuto akci
nenašlo cestu více
Zámršťáků! V neděli
pokračoval program dnem
otevřených dveří, největší

Představení skupiny Tartas

zájem byl o návštěvu zámeckých nádvoří, mnoho lidí z širokého
okolí přijelo jen na návštěvu zámku. Slavnostní tečkou za celou
oslavou byl koncert houslisty Bohuslava Matouška a pěvkyně Nadii
Ladkany za klavírního doprovodu varhanice Jiřiny Dvořákové
Marešové v kostele sv. Martina. Koncertem posluchače skvěle a
velmi bezprostředně provedl hudební skladatel Zdeněk Zahradník.
V průběhu koncertu zazněly i dvě skladby hudebního skladatele
Milana Touška. I v neděli jsme měli možnost přivítat na oslavách
vzácné hosty: poslance Parlamentu ČR Miloslava Souška, starostu
Chocně Miroslava Kučeru a manažera Mikroregionu Vysokomýtsko
Milana Zemana.
Hlavním záměrem letošních oslav bylo setkání občanů s možností
posedět, popovídat a zavzpomínat a tento záměr se i díky skvělému
počasí vydařil. Musím také velice poděkovat všem, kteří při přípravě
a průběhu oslav přiložili ruku k dílu a to především: ředitelce
Mateřské školy za přípravu dne otevřených dveří, ředitelce základní
školy za den otevřených dveří a umožnění výstavy fotografií a prací
šikovných rukou, všem, kdo poskytli své výtvory na výstavku i těm,
kdo výstavku naaranžovali, SOA za zpřístupnění zámeckých
nádvoří a manželům Skopalovým za „průvodcovství“, majitelům
Dostihového centra a mineralogického centra za den otevřených
dveří, majitelům Hostince v Podskalí, kronikáři obce panu
Procházkovi za přípravu besedy nad kronikami a především obecní
výstavy historických fotografií, Hasičům Janovičky a Zámrsk za
zajištění skvělého občerstvení v parku, panu Kajsrlíkovi za
předvedení stabilních motorů, panu Němcovi a Švecovi za přípravu
prezentace fotografií pod názvem „Zámrsk po roce 2000“, členům
Obecního zastupitelstva a zaměstnancům obce, kteří se podíleli na
průběhu oslav a také našim mladým brigádníkům, nejen za pomoc
při vlastních oslavách, ale také při přípravě parku a okolí před
oslavami.
Za šest let máme možnost si připomenout a oslavit výročí, které k
tomu přímo vybízí, a to 666 let od první písemné zmínky. A s
přípravami bychom neměli příliš otálet!
Pavel Janík

Bohuslav
Matoušek

O prohlídku hasičské techniky byl velký zájem
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Zvonička

Jak fungují naše stránky:
Jedná se v podstatě o barterový princip – to znamená v tomto
případě bezplatnou výměnu informací. Pořadatel zdarma nahlásí
svoji akci na naše stránky a občan, obec, případně ostatní subjekty
obdrží tuto informaci jejich prostřednictvím přímo na internetu, nebo
formou jejich publikace v lokálních tiskovinách či ostatních médiích.
Pokud je obec malá, nevadí. Vždycky se najde nějaká nástěnka,
kam se dá výtisk z kalendáře - např. dechové hudby s vystoupeními v
regionu - umístit.
Tímto se všem obcím bez rozdílu dostává možnosti obohatit
stávající kulturní nabídku. Pokud pak sami hodnotné hudební
vystoupení pořádají a včas se postarají o informaci směrem k nám,
zvyšuje se pravděpodobnost hojné účasti na jejich podniku, a o to
nám všem přece v neposlední řadě jde.

Víte, že……….
na začátku září došlo v Janovičkách na návsi k celkové opravě
zvoničky?. Podnět k tomu dali pan Josef Kubata a Radek Toman,
kteří provedli nátěr venkovní omítky. Pan Aleš Zavřel zvoničku
osvětlil a uvažuje se i o znovuzapojení zvonů. Materiál k této
svépomocné akci poskytl obecní úřad.

Tento projekt bude za předpokladu ochoty a podpory všech
zaangažovaných dobře fungovat. Pokud se nám všem podaří
vzbudit zájem veřejnosti a oživit kulturní dění v regionu, můžeme
výhledově počítat i s navazujícími službami typu organizovaného
svozu návštěvníků kulturních akcí a podobně.

Definice hodnotné hudební produkce:
Hudba hraná živě – to znamená na skutečné hudební nástroje (ne
reprodukovaná, ne samohrajky nebo hudební software), hudba
kvalitní (která nenese známky diletantismu), hudba slušná (ne
vulgární a primitivní). Tato definice platí obecně i pro kvalitu zpěvního
projevu. Ozvučení musí splňovat hygienické normy, zejména co do
síly zvuku měřené v Db.

Projekt:
Mgr. Petr Šimáček, koordinace programů, Městský klub Vysoké Mýto,
telefon.: 465 420 420, mobil.: 777 572 442, petr.simacek@mklub.cz,
cz-art@seznam.cz

kulturní akce listopad
Základní umělecká škola Vysoké Mýto pořádá
v kostele sv. Martina v Zámrsku v první neděli
letošního adventu, dne 29.11.2009 od 16 hodin
Zvonička

ADVENTNÍ KONCERT

Obecní úřad děkuje občanům Janoviček, zvláště pánům
Kubatovi a Tomanovi za jejich iniciativní přístup k opravě
této krásné kulturní památky!

Vstupné je dobrovolné, případný výtěžek z koncertu
bude věnován Občanskému sdružení Berenika
ve Vysokém Mýtě.

Hudební www stránky

(Pro informaci: Občanské sdružení Berenika Vysoké Mýto vzniklo v roce
2004, jeho cílem je zapojovat těžce mentálně a tělesně postižené osoby
do života a vyrovnávat jejich možnosti s možnostmi zdravých lidí;
více viz webové stránky www.berenika-vm.cz )

Vážení čtenáři,

Posvícení se svěcením křížku

pokud máte rádi hodnotnou živou muziku, věnujte prosím svou
pozornost následujícím několika řádkům! Na internetu pro vás
vznikly nové

Na návrší u Bažantnice, u přístupu do obce od „Dobříkovského dvora“
stával v dřívějších dobách křížek. Ten však postupně zdolával zub
času, a v osmdesátých letech minulého století byl při orání pole
rozvalen. Do dnešního dne se zachovalo pouze několik fragmentů.U
příležitosti letošního výročí 660 let se obec rozhodla tento křížek za
finanční podpory Mikroregionu v rámci programu Kulturního dědictví
Vysokomýtska kompletně zrestaurovat. Restaurátorské práce byly
zadány panu Luďku Špatenkovi, jehož firma v obci před časem zdárně
zrestaurovala křížek Na křižovatce a hlavice vstupních bran parku a
školky. Pískovcové i kovové části této památky jsou nyní před
dokončením, v brzké době budou instalovány na místo a na
svatomartinskou posvícenskou neděli 15.11.2009 proběhne
slavnostní posvěcení křížku. V Základní škole při této příležitosti
zahraje dětská Saframentská kapela, vítěz celostátního kola soutěže
folkových kapel. Aby účastníkům svěcení úplně nevyhládlo, v
pečeném stavu bude prodávána v místním parku k ochutnávce
Martinská husa a sladkosti, a protože se předpokládá chladnější
počasí, k pití bude „na účet oslavence“ nabízen čaj, punč, grog a
svařené víno. O průběhu svatomartinského odpoledne budeme ještě
informovat. Těšíme se 15 listopadu na setkání s Vámi!

Hudební stránky regionu
Vysokomýtska a okolí
s jejichž pomocí bychom chtěli podporovat kulturní dění v regionu
i za jeho hranice. Obsahují seznamy hudebních produkcí ve formě
přehledných kalendářů, členěných podle žánru.
- Měly by sloužit k oživení kulturního dění zejména na venkově
- Umožňovat celoplošnou kulturní provázanost
(i do nejodlehlejších obcí)
- Vést ke zvýšení návštěvnosti pořádaných akcí
- Informovat přehlednou formou o hudebních akcích v regionu ...

... a to nonstop 24 hodin denně, po 7 dní v týdnu.

Srdečně Vás zveme k jejich návštěvě!
Najdete je na webové adrese: http://www.kamzamuzikou.cz/

Obec Zámrsk
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mimo jiné vítaly při vchodu do budovy školky podzimně ozdobené
pařezy. Těší nás, že si výzdobu, prostorové stavby ze stavebnic (
které našim dětem pomohli vyrobit i žáci školní družiny), kroniku,
alba s fotografiemi, zařízení celé školky včetně kuchyně a jejího
zázemí během Dnů otevřených dveří prohlédla více jak stovka
návštěvníků – současných i bývalých obyvatel Zámrsku a okolních
obcí, absolventů MŠ i budoucí adepti školky.
S výzdobou i vzájemným seznamováním pomáhal dětem tradičně i
náš maskot Ekolík. Společně s ním děti vymýšlely, jaké chování se
mu líbí či nelíbí a vybíraly vhodné piktogramy toto chování
znázorňující. K piktogramům se v průběhu dne často vracíme a
společně s dětmi řešíme, co je, či není správné. Dětské otázky a
debaty také vyvolaly obrázky znázorňující dětská práva. Povídáme
si o nich nejen v šatně, kde jsou vystavené.
Jedním z hlavních cílů mateřské školy je vést děti k samostatnosti.
Zavedený samoobslužný systém byl proto ještě více rozšířen. K
tomu přispěl i nákup zásobníků na nápoje, které využíváme při
pitném režimu v průběhu dne i během stravování.

Mikroregion Vysokomýtsko pořádá
v pátek 20. listopadu 2009
od 19,30 hodin v M-klubu Vysoké Mýto

VII. ples Mikroregionu
Na velkém sále k tanci zahraje skupina Betl Band, na malém sále
rokenrolová skupina The Pink Panthers a dikžokej Rádia OK. Na
programu je vystoupení Mistrů a Vícemistrů ČR 2008 v
latinskoamerických tancích, módní přehlídka svatebních a
večerních rób agentury Diana, barmanská show a nebude chybět
tombola. Vstupné 150,- Kč, lístek do tomboly 5,- Kč. Občerstvení
zajistí tři bary a restaurace Lyra. Předprodej vstupenek: Informační
centrum Vysoké Mýto a M-klub.

Základní škola v Zámrsku pořádá
28. 10. 2009 v 17:00 hodin benefiční koncert.
Vystoupí světoznámý chlapecký sbor

BONI PUERI
V první části přednese díla mistrů evropské klasiky,
ve druhé předvede dětskou operu Brundibár.
Vstupné dobrovolné. Počet míst omezen.
Výtěžek bude věnován na vybavení školní zahrady.

Školka po prázdninách
Pohádka O třech prasátkách

V minulém čísle Zámršťáčku jsem informovala, že pokud
nenastanou nenadále okolnosti, zastoupí paní učitelku Hradeckou
slečna učitelka Věra Machková. „Člověk míní, život mění“ – v
osobním životě slečny Machkové došlo ke změnám spojeným se
stěhováním. Děti tak ve školce po návratu z prázdnin přivítala paní
učitelka DiS. Lenka Němečková z Javorníků, která je absolventkou
Vyšší odborné školy pedagogické v Litomyšli. Ta se již spolu se
mnou těšila na 26 dětí, které jsou na letošní školní rok do školky
přijaty. Zájem tentokrát převýšil možnosti a poprvé jsme museli
odmítnout děti, jejichž rodiče nepodali přihlášku do mateřské školy v
termínu.
Konec prázdnin v MŠ byl pracovní – byla dokončena výměna
kovového zádveří za dřevěné, opraveno dálkové otevírání dveří,
opraveny dětské židličky, desky stolků vyměněny za barevné, nad
podium nainstalována bezpečnostní zábrana v podobě plotu
chránící děti před pádem na okno, nová sedátka k pískovišti,
vymalovány zdi u pódia, opravena a natřena fasáda u vstupu do
zahrady i do budovy. Náš dík proto patří firmě pana Prokopa a
zaměstnancům obce - panu Miroslavu Novotnému s panem
Janíkem starším a panu Aleši Zavřelovi za výbornou a pružnou
spolupráci, panu Antonínu Novotnému ml. za materiál na sedátka k
pískovišti a panu Vaňkovi za opravu vahadlové houpačky.
Vzhledem k blížícím se oslavám výročí založení obce jsme s
podzimní výzdobou začali již v prvním zářijovém týdnu. Při Dnech
otevřených dveří se podzim přenesl nejen do interiéru, návštěvníky

Pracovnice České školní inspekce, které prováděly ve školce
koncem září kontrolu, kladně hodnotily nejen předmět inspekce, ale
také vybavení, zařízení a úpravu všech prostor. Inspekční zpráva
bude zveřejněna na webu: http://zpravy.csicr.cz/.
Přesto, že ve školce právě probíhala kontrola, využili jsme nabídky
základní školy ke společnému výletu do Prahy s vlastním
programem. V Pohádkovém království na Žižkově
(http://www.pohadkove-kralovstvi.cz/ ) se nám líbilo natolik, že jsme
zrušili další plánovaný program.
To však byl již podzim v plném proudu a nastal čas sklizně. Děti si tak
mohly „osahat“ trakař se slámou, cep, hrábě s motykou, ošatku s
cukrovkou, krmnou řepou a kukuřicí, které ozdobily vestibul a zjistit,
jak se pěstují, sklízejí či pomocí čeho se vyrábějí či vyráběly některé
potraviny.
„Nejen prací živ je člověk!“ Práci tedy vystřídala zábava. Ani téměř
padesátce malých i větších účastníků Drakiády se však nepodařilo
obměkčit počasí. Po čtvrthodince, během které se tatínci s dětmi
snažili ze všech sil vyhnat draky na oblohu především pomocí
rychlosti vlastních nohou, začaly z oblohy padat první kapky, které se
postupně změnily v sílící déšť.

Vyhnal nás déšť

Dny otevřených dveří
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V teple školky se proto děti s vervou pustily do her. Ty na chvíli
opustily a zahrály svým blízkým pohádku O řepě a Princezničce na
bále. Připravené rodinné soutěže brzy opustily, s mnohem větší
chutí se zato společně s maminkami a staršími sourozenci pustily do
výroby hraček z brambor a přírodních materiálů. Tatínkové, kteří se
zatím věnovali mladším sourozencům, hrajícím si dětem či
debatovali mezi s sebou, tak měli možnost ocenit zručnost a
nápaditost všech šikulů. Někteří nás opustili, jiní se naopak přidali a
mohli si tak na závěr pochutnat nejen na dobrotách, které napekly
maminky, ale také na křupavých bramborácích, které pro nás
nasmažily paní kuchařky z 12 kg brambor (které vlastnoručně
vypěstovala a donesla paní Prokopová). S blížícím se listopadem se
opět mění výzdoba, tentokrát zásluhou nejen dětí, ale celých rodin,
které se podílejí na výrobě nápaditých Podzimníčků. Na stránkách
obce, v sekci mateřská škola – fotogalerie, si můžete prohlédnout
(trochu přeházené) fotografie z realizovaných akcí, postupně
přidáme i fotky Podzimníčků, které jistě stojí za shlédnutí.

Naše škola při převzetí
diplomu za kroket.

Za MŠ Zámrsk Mgr. Lenka Hejduková

Sportovní klání v Zámrsku
Na hřišti v Zámrsku bylo 29.září živo. Sešlo se tu 7 malotřídních škol,
aby soutěžilo v turnaji o putovní pohár v kopané a kroketu. Turnaj
uspořádala Základní škola v Zámrsku. Patronem celého klání se stal
Obecní úřad Zámrsk, který tuto akci zasponzoroval a kterému za
tento čin všichni děkujeme. Sportovní dopoledne zahájila starostka
obce paní Zuzana Tvrzníková. Za celý obecní úřad popřála všem
zúčastněným, aby se jim na našem hřišti líbilo a prožili tu spolu
pěkné dopoledne. Tuto akci zahrnula k dalším akcím, které se vážou
k nedávno oslavovanému významnému výročí založení obce.
Naše fotbalové
mužstvo

INFO OBECNÍHO ÚŘADU
Ve středu 10. června v nočních hodinách došlo k pokusu o vloupání
do Obecní prodejny v Zámrsku. Zloděj poškodil kovové mříže u
postranního okna a začal rozbíjet bezpečnostní sklo. Prodejna je
však napojena na centrální pult bezpečnostní ochrany firmy
Čimbora servis s.r.o. Alarm spuštěný zabezpečovacím zařízením
okamžitě přivolal výjezdovou skupinu firmy, která lupičovy záměry
včas překazila a na prodejně vznikla pouze minimální škoda, k
vloupání do jejích prostor nedošlo.
S firmou Čimbora servis s.r.o. jsme měli vždy jen kladné zkušenosti,
dohled nad zabezpečovanými budovami vykonávají opravdu
zodpovědně. Při tomto posledním zásahu obci uchránili nemalé
hodnoty. Děkuji tímto firmě a jejím zaměstnancům za včasný zásah
a přeji jim mnoho úspěchů v jejich další činnosti.
Zleva stojící: Kevin Řehoř, Tadeáš Břečťan, Tomáš Klofanda, Vladimír
Klofanda, Jan Gregovský. Zleva sedící: Patrik Profous a Daniel Vojáček.

Zuzana Tvrzníková, starostka

Český červený kříž, oblastní spolek Ústí nad Orlicí děkuje touto
cestou všem zdejším občanům, kteří přispěli humanitární sbírkou,
případně finanční pomocí občanům v oblastech, postižených
červnovou povodní. Humanitární pomoc sesbíraná ČCK Ústí nad
Orlicí, ke které přispěli i občané Zámrsku, byla distribuována do obcí
a měst Bernartice, Buková, Nová Červená Voda, Stará Červená
Voda, Skorošice, Velká Kraš, Javorník, Uhelná a Jeseník.

Obou turnajů se zúčastnily málotřídní školy: České Heřmanice,
Knířov, Sruby, Tisová, Vraclav, Dobříkov a Zámrsk. Organizace byla
dobře připravena. Nad kopanou bděl pan učitel František Černý, nad
kroketem paní vychovatelka Jiřina Přibylová, oba ze Základní školy v
Zámrsku. O hřiště a občerstvení se postaral ( jako i loni) pan Jan
Bonaventura. Vyhodnocení turnaje v kopané provedl pan Jaroslav
Švec. Všechny zápasy v kopané odpískali pan Jiří Novotný starší a
Oldřich Stolár. Po celou dobu všem vyhrával DJ Michal Burian.
Kroket v tomto roce vystřídal vybíjenou. Bylo to dobře, neboť je to
nová hra, neokoukaná, která nadchla nejen závodníky, ale i
přihlížející.
Všem zúčastněným děkujeme za to, že se sportovní dopoledne i při
tak nadstandardně velkém počtu žáků vydařilo, že byli účastníci
slušní a v rámci svých možností ukáznění.
V kopané si odvezlo putovní pohár mužstvo ZŠ Sruby. Putovní pohár
v kroketu získala ZŠ Tisová.
Jsme rádi, že se všechny pozvané školy zúčastnily v hojném počtu a
všichni bez újmy na zdraví a bez promoknutí odjížděli domů
spokojeni. Umístění, ať bylo jakékoliv, brali sportovně. Jak podotkla
paní starostka:

„ Důležité není vyhrát, ale zúčastnit se!“

KAM S NÍM?
Každý z nás je občas postaven před tuto vpravdě nerudovskou
otázku kam s odpadem, který není vhodné odložit ani do jednoho z
běžně likvidovaných odpadů v obci. Od září letošního roku mají
občané obcí v okolí Vysokého Mýta možnost za poplatek uložit
odpad na sběrném dvoře v ulici Kpt. Poplera. Pracovníci sběrného
dvora si ověří dle platného dokladu místo trvalého pobytu dovozce,
ukládaný odpad zváží a vyměří poplatek dle ceníku, který je
dostupný také na webových stránkách Technických služeb V. Mýto:
http://www.tsvmyto.cz/ pod odkazem „Svěrné dvory – druhy
odpadů“. K ceně uložení je připočteno DPH, které pro občany činí
9%, pro firmy 19%.

Jarmila Jandová
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Otevírací doba sběrného dvora:
Informujeme občany, že přistavení
kontejnerů pro zelený odpad bude
ve dnech 6. až 9. listopadu a 20.
až 23. listopadu. Jiné termíny se
vzhledem k dlouhodobým
objednávkám Ekoly ze strany dalších
obcí nepodařilo dojednat.
Dne 7. listopadu bude také
proveden svoz nebezpečného a
objemného elektroodpadu.
Časy svozu budou upřesněny letáčky.

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk
ze dne 15.6.2009 – č. 16

Víte, který papír patří do sběru?
Začal nový školní rok a s ním i sběrové soutěže. Sbírají se plastové
lahve, staré baterie nebo hliník. Nejčastěji ale děti sbírají starý papír.
Proč? Mnohé školy si uvědomují, že papír je základní surovinou,
kterou při výuce používají. I když žijeme v době počítačů, spotřeba
papíru neustále roste. Na jednoho obyvatele České republiky připadá
ročně spotřeba kolem 150 kg papíru.
„Pořádáním soutěží ve sběru starého papíru učitelé motivují své žáky
a studenty k zodpovědnosti za životní prostředí a učí je třídit odpad.
Rodiče dnešních dětí si sběrem papíru mnohdy vylepšovali své
kapesné. Dnes je třídění nejen papíru, ale i dalšího odpadu spíše
součástí životního stylu moderního člověka. A právě v oblasti výchovy
mají školy svou nezastupitelnou roli,“ podpořil podobné akce Tomáš
Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, zabývající se
tříděním a recyklací odpadu.
Víte, jaký papír se může a má sbírat a který ne? Pro ty z vás, kteří si
nejsou úplně jistí, je tady malá nápověda.

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Závěrečný účet obce za rok 2008 – se zjištěním dle zprávy z
auditu
2) Zprávu z auditu obce za rok 2008 se zjištěním – bez závažných
chyb a nedostatků
3) Dle záměru obce 1/2009 – pronájem části pozemku na parcele
231/22 paní Editě Brdíčkové
4) Dle záměru obce 2/2009 - pronájem a budoucí prodej budovy č.p.
148, stavební parcely 294 a parcely č.p. 231/77 dle nájemní smlouvy
a smlouvy o smlouvě budoucí kupní manželům Věře a Michalovi
Veselým
5) Dle záměru obce 3/2009 - prodej parcely PK 842 o rozloze 1045
m2 v k.ú. Zámrsk firmě Brück za 300,- Kč/m2 s podmínkou
dostatečného zajištění, akceptovatelného obcí, a to zástavní
smlouvou na odpovídající nemovitou věc
B)Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Informaci starostky obce o příslibu dotace na II. etapu výstavby
chodníků, poděkování pana Šípky, informaci o chystaném koncertu k
poctě významných zámrských rodáků

Klidně sbírejte:
noviny, časopisy, reklamní letáky
knihy, katalogy
sešity, kancelářské papíry, dopisní obálky
krabice (vždy sešlápnuté), lepenku, kartony, balicí
papír, papírové tapety
obaly od potravin (např. sáčky od mouky, cukru,
krabičky od čokolády atd.)
jízdenky, účtenky, papírové etikety apod.

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk ze dne
19.10.2009 – č. 17
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Koupi pozemku 575/2 v KÚ Zámrsk o výměře 2.097 m2 za 60,Kč/m2
2) Zplnomocnění starostky obce Zuzany Tvrzníkové dle § 31 Zákona
40/1964 Sb. (občanského zákoníku) k jednáním se Státním fondem
životního prostředí ve věci žádosti o dotaci na vybudování akce
„Kanalizace Zámrsk – Janovičky“
3) Úhradu ztráty Zámrské stavební spol. s r.o. v letech 2003 až 2009
ve výši 1.199.841,09 Kč a zároveň úhradu nesplacených závazků
Zámrské stavební vůči obci Zámrsk ve výši 1.199.841,09 Kč.
4) Rozpočtová opatření č. 1 až 15/2009 ve výši:

č. 1: 16.500,- Kč
č. 2: 100.000,- Kč
č. 3: 17.500,- Kč
č. 4: 10.000,- Kč
č. 5: 200.000,- Kč
č. 6: 58.300,- Kč
č. 7:
4.000,- Kč
č. 8: 61.000,- Kč

Rozhodně vynechejte:
-

č. 9:
25.000,- Kč
č. 10: 12.000,- Kč
č. 11: 100.000,- Kč
č. 12: 23.000,- Kč
č. 13: 15.000,- Kč
č. 14: 50.000,- Kč
č. 15:
9.000,- Kč

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír
papír s povrchovou úpravou (voskovaný, křídový,
zalaminovaný)
tapety zašpiněné od lepidla
použité plenky, mokré nebo vlhké papírové utěrky a
hygienické potřeby
plata od vajec, která nemají recyklační značku

Umíte třídit odpad? Otestujte sami sebe!

1) Podání předběžné žádosti na směnu pozemků s Pozemkovým
fondem, týkající se možné směny pozemků 231/46, 231/81 až 88 a
231/92 ve správě PF za ornou půdu v majetku obce.

Pokud chcete zjistit více o třídění odpadů, podívejte
se na internetovou stránku www.ekontejnery.cz .
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Na podzim byl převelen k osobnímu odboru
Zemského vojenského velitelství v Brně jako
koncepční důstojník. V té době jeho hodnost
setníka (hejtmana) dostala nový úřední název
kapitán.
Vzhledem k opakujícím se záchvatům malárie
nastoupil v červnu 1920 zdravotní dovolenou a
po superarbitraci byl v říjnu 1920 přeložen do
výslužby. Zemřel 22. června 1927 v Praze. Na
dodnes pečlivě udržovaném hrobě na hřbitově v
Kolíně je uvedeno jeho jméno již plně česky
„Čeněk Ságner, důstojník“.

Před časem jsme v Zámršťáčku vzpomínali na slavné zámrské
rodáky. Možná by se slušelo připomenout ještě jednoho z nich,
a to Vinzenze Sagnera, který byl údajně předobrazem hejtmana
Ságnera, batalionního velitele z nesmrtelných Haškových
Osudů dobrého vojáka Švejka. Jaroslav Hašek jej však vykreslil
jako starého rakouského důstojníka, což neodpovídá
skutečnosti. V letošním roce by se Vinzenz Sagner dožil 125 let.
Vinzenz Sagner se narodil dne 13. března 1884 v Zámrsku, jeho otec
Jan Sagner byl úředníkem státní dráhy (v Českém Brodě, Kolíně),
matka Josefa, rozená Macháčková, byla dcerou majitele hostince v
Českém Brodu. Vinzenz navštěvoval nižší reálku nejprve v Praze,
pak ve Svitavách (v letech 1900 až 1901). Po jejím absolvování
vstoupil na kadetní školu pro pěchotu v Praze.
V roce 1905 byl vyřazen v hodnosti kadet – důstojnický zástupce a
byl přidělen k 9. polní setnině III. praporu c. a k. pěšímu pluku č. 91 v
Praze. Zde důstojnický sbor rozhodl hlasováním o doporučení ke
způsobilosti pro povýšení na poručíka (1908). Mladému důstojníkovi
Sagnerovi byl udělen vojenský jubilejní kříž.
V roce 1911 byl po půlroční nemoci (onemocněl v Kotoru v Dalmácii,
kam byl přeřazen) odvelen do plukovní kanceláře, pak byl
instruktorem jednoročních dobrovolníků a ve škole pro záložní
důstojníky odnášel vojenství a vyučoval je ve znalosti terénu.
Zůstává stále u 91. pluku, kde byl v roce 1913 jmenován
nadporučíkem a kde vykonával kromě působení v běžné službě řadu
dalších funkcí správce budov, referent pro mobilizaci, zástupce
proviantního důstojníka.
Při mobilizaci v roce 1914 byl Sagner jmenován pobočníkem velitele
nově sestavovaného pochodového pluku, krátce poté odjel se 3.
praporem 91. pluku z Prahy do Budějovic a odtud brzy přímo na
srbskou frontu jako adjutant pochodového pluku. V poli byl zařazen
jako velitel roty, krátce velel praporu. Se svou jednotkou prodělal
těžké boje, řídil palbu těžkého dělostřelectva.
Ke konci roku 1914 bylo Sagnerovi uděleno nejvyšší pochvalné
uznání za statečné chování před nepřítelem, což znamenalo, že
směl nosit stříbrnou vojenskou záslužnou medaili na stuze
vojenského záslužného kříže, jinak zvanou Signum laudis.
Ke koncem února 1915 se stal velitelem roty u náhradního praporu
91. pluku v Budějovicích a zažit tu stěhování do Brucku nad Litavou –
Királyhidy, odtud pak vedla jeho životní cesta na východní frontu do
boje proti Rusům. Byl jmenován velitelem setniny, poté 3. praporu
91. pluku. Za bojovou činnost u Sokalu obdržel Sagner od
německého císaře železný kříž 2. třídy. V polovině roku byl pluk
přesunut na rusko-haličskou hranici, kde byl Sagner povýšen na
setníka neboli hejtmana a obdržel vojenský záslužný kříž 3. třídy s
válečnou dekorací.
V říjnu Sagner onemocněl a byl s kloubovým revmatismem a
levostranným ischiasem odsunut do posádkové a posléze do
Všeobecné nemocnice v Praze, kde se podrobil operaci.
Po dovolené se v létě orku 1916 přihlásil dobrovolně na frontu, kam
odjel jako velitel 22. pochodového praporu. V říjnu, kdy vykonával
funkci pobočníka čili adjutanta velitele pluku (šlo o funkci
srovnatelnou s civilním postavením tajemníka, šéfa sekretariátu),
byl granátovou střepinou lehce zraněn na noze a podruhé získal
Signum laudis, tentokrát bronzové, a řadu dalších vyznamenání. V
březnu 1917 byl přeložen k náhradnímu praporu do Brucku nad
Litavou, kde konal kancelářskou službu.
V dubnu 1918 byl převelen jako adjutant k 57. pěšímu pluku, se
kterým se dostal znovu do pole, za udatné chování před nepřítelem
byl vyznamenán řádem Železné koruny 3. třídy s válečnou dekorací
a meči. V říjnu však onemocněl malárií a byl odeslán do záložní
nemocnice Červeného kříže v Praze, kde zažil i 28. říjen. Hned druhý
den se přihlásil do služby v nově se formující armádě a krátce na to
byl v listopadu 1918 důstojnickým sborem zvolen velitelem
českobudějovického pluku č. 1 (býv c. a k. 91. pěší pluk). Při
prošetřování Sagnerovy minulosti v souvislosti s jeho přihláškou do
československého vojska nenastaly žádné komplikace, Sagner byl
hodnocen kladně s tím, že se ve službě i mimo službu choval vždy
jako Čech a ničím se neprohřešoval pro češství. Podle svědků mluvil
prý „při služebním hlášení česky a s mužstvem jednal vždy
spravedlivě, sám jsa mužem svědomitým, žádal totéž od
podřízených“. V únoru byl opět v nemocničním ošetření (malárie) a
po zdravotní dovolené byl přidělen jako zástupce velitele čs. 18.
pěšího pluku, později byl jmenován poučníkem vojenského
inspektora v Hradci Králové.

Není bez zajímavosti, že mu byla v roce 2006 ve Svitavách, kde
absolvoval reálku, odhalena pamětní deska.
(Zdroj: Milan Báča, Svitavský kulturní kalendář Lucerna)

PODĚKOVÁNÍ
Prvotním úkolem Mateřské i Základní školy je samozřejmě
vzdělávání naší nejmladší generace. Že se oběma místním
institucím v této oblasti daří, dokazují myslím nejlépe dobré výsledky
dětí a zprávy z inspekcí. Kromě své základní funkce však obě zdejší
školy velice kladně a velkou měrou přispívají ke kulturnímu,
sportovnímu i společenskému životu naší obce. Bez této jejich
činnosti by byl život v obci mnohem chudší, vzpomeňme z nedávné
doby součinnost při zajištění oslav 660 let obce, pravidelnou sezónní
výzdobu oken Obecní prodejny, organizování besídek, akcí pro děti
a rodiče, koncertů a sportovních i jiných akcí. Chtěla bych
pracovníkům obou škol touto cestou poděkovat za jejich činnost,
kterou pro obec nezištně vykonávají, a poblahopřát dětem z
Mateřské školy k umístění v soutěži „O nejhezčí okna“ a dětem ze
Základní školy za výborné výsledky dětí v testech společnosti Scio.
Přeji všem našim dětem i pedagogům mnoho spokojenosti ve škole a
spoustu úspěchů!
Zuzana Tvrzníková, starostka
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