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vydává obecní úřad Zámrsk pro informace o dění v obci

Pohodový Sanitární den
Mikroregionu Vysokomýtsko
V pěkném prosluněném odpoledni v sobotu 19. června proběhl na
místním fotbalovém hřišti Sanitární den Mikroregionu
Vysokomýtsko. Jak už název napovídá, něco se při něm sanovalo
neboli čistilo a v tomto případě to byly (samozřejmě zevnitř) hlavy
účastníků!
Tahle akce Mikroregionu Vysokomýtsko se narodila jako protipól již
tradičnímu Plesu mikroregionu. Ples je „putovní“, pořádá jej střídavě
každá členská obec, která má vhodný velký sál. Všechny obce tuto
možnost ale nemají a tak vznikl nápad pořádat v nich letní
odpočinkovou akci. Naše obec se tohoto úkolu ujala jako první a z
reakcí všech účastníků se dá říci, že za vydatné pomoci místních
hasičů a fotbalistů se ho zhostila velice zdařile! Členové fotbalového
klubu se postarali o jídlo a pití pro všechny a členové a členky Hasičů
Zámrsk připravili pro účastníky Sanitárního dne zábavné (a mnohdy
pěkně záludné) soutěžní disciplíny.

Přetahovaná byla napínavá
Soutěžilo celkem deset družstev od pěti do osmi účastníků, a boj to
byl mnohdy velice urputný, jak můžete vidět i z přiložených fotografií!
Pro první tři družstva byly připraveny poháry a věcné ceny. Výsledky
byly většinou velmi těsné. Tento doufejme, že první ročník nové
tradice, putovního Sanitárního dne - vyhrálo jedno ze dvou družstev
Vysokého Mýta. Ale všichni byli toho názoru, že u této soutěže
nebylo důležité zvítězit, ale zúčastnit se!
Rádi bychom na tomto místě znovu poděkovali všem, kteří se na
přípravě této príma akce podíleli, v první řadě Hasičům Zámrsk,
členům SK Zámrsk a vedení Mikroregionu Vysokomýtsko. Velký dík
patří Pardubickému kraji a Ing. Petru Šilarovi. A v neposlední řadě
chceme poděkovat všem sponzorům za jejich laskavou podporu této
akce!

My je zdoláme!

Obec Zámrsk

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou rodičům dětí i ostatním občanům, kteří
zareagovali na výzvu obce a přišli 16. července vypomoci při
konečné úpravě dětských hřišť v Zámrsku a v Janovičkách. Je velice
potěšující, že je mezi Vámi tolik obětavých dobrovolníků, kteří jste
neváhali a přes úmorné vedro, které ten den panovalo, se zapojili do
rozhrnování kačírku a úpravy pískovišť. Děkujeme Vám všem nejen
za obecní úřad, ale hlavně za všechny děti, které nyní mohou dětská
hřiště využívat! Další foto na straně 7.

Odpoledne zahájil předseda Mikroregionu Vysokomýtsko a
místostarosta Vysokého Mýta v jedné osobě, Ing. František Jiraský,
zástupce manažera Mikroregionu Mgr. Jan Vlček a poslanec
Parlamentu Ing. Miloslav Soušek. V průběhu odpoledne dorazil
radní Pardubického kraje Ing. Petr Šilar, který si s družstvy Zámrsku i
s chutí zasoutěžil. Obzvláště v přetahované byl velkou posilou a díky
němu naše družstva v této disciplíně neměla konkurenci! Celou akci
díky vydatné podpoře Petra Šilara zaštítil Pardubický kraj a poskytl
na tuto akci grant ve výši 10.000,- Kč.
Byl připraven i zábavný doprovodný program, počínaje vystoupením
skupiny orientálních tanečnic, ukázka psího tance, Mirek Merkl
předvedl svůj velice věrný model záchranářského auta, pro děti byly
na hřišti čtyřkolky, skákací hrad a trampolína. Byla připravena
bohatá tombola. Od podvečera zahrála k tanci skupina Primátor z
České Třebové. Odpoledne byla na hřišti velká spousta lidí, jak
soutěžících, tak přihlížejících, je ale škoda, že Zámršťáci opět
nevyužili této příležitosti a nepřišli si večer zatancovat... Celá akce
měla mnoho sponzorů firmy Brück, Ekola České Libchavy, Mados,
Agile, Smékalovo pekařství a prakticky všechny obce Mikroregionu.
A v čem se soutěžilo? Každá soutěž nesla prvky života v naší vísce.
Takže byly připraveny disciplíny s názvy Hasičská medovinová
štafeta, V Zámrsku se hraje dobrý fotbal, Veselý cyklista jede do
práce, Když myslivci střílí aneb Myslivecké sdružení Majka v akci, V
Zámrsku třídíme odpad, Naše slepičky pěkně nesou a Přetahovaná
přes řeku Loučnou.
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Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk
ze dne 20.9.2010-č. 21

Změna svozového plánu komunálního odpadu
V minulých letech bylo zavedeným pravidlem, že odvoz
komunálního odpadu probíhal v zimním období (to znamená od října
do března) každý týden. Četnější svoz komunálu vyplýval z
dřívějšího většího množství popela ze zdrojů vytápění v zimním
období. Mnoho domácností ale v současné době topí plynem a větší
množství odpadu lze v individuálních případech vyřešit pořízením
druhé popelnice. Počínaje letošním říjnem obec tedy přistoupila ke
změně svozového plánu a popelnice budou vyváženy celoročně 1x
za 14 dní, tak, jak tomu bývá v letním období. Výjimku tvoří
jednorázově pouze nejbližší přechodové období, kdy bude z
technických důvodů Ekoly mezi svozy delší prodleva - 3 týdny.
Pokud v této době budete mít popelnici naplněnu a jinou nebudete
mít k dispozici, bez obav uložte komunální odpad např. do
papírových nebo jiných pytlů, pracovníci Ekoly s tím budou při svozu
počítat a pytle při svozu odklidí.

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Poskytnutí záruky společnosti Zámrská obchodní s r.o.
na úvěrovou smlouvu, uzavřenou se společností ESSOX s.r.o.
na pořízení gastrozařízení chladící pult od firmy S&K KONTAKT
2) Prodej akcií ČSAD Ústí nad Orlicí za 250,- Kč za jednu akcii.
3) Záměr obce připravit a podat žádost o dotaci do nejbližší výzvy
oblasti podpory 1.3.1. OPŽP Zlepšení systému povodňové služby
a preventivní povodňové ochrany
4) Záměr obce připravit a podat žádost o dotaci do nejbližší výzvy
oblasti podpory 6.5. OPŽP Podpora regenerace urbanizované
krajiny na stromořadí v obci a historický park
5) Korekci dokumentu „Programu obnovy venkova“ obce Zámrsk

Změněný termínový kalendář svozu komunálního odpadu po
zbytek roku 2010:
21.9.2010 úterý, dále vždy v pondělí 11.10.2010, 25.10., 8.11.,
22.11.,6.12., 20.12.

B) Obecní zastupitelstvo ukládá:
1) Finančnímu výboru připravit návrh rozpočtového výhledu obce
na roky 2011 a 2012
2) Radě obce projednat, případně schválit návrh rozpočtového
výhledu na roky 2011 a 2012
3) Starostce obce oslovit firmu Envipartner a v případě předchozího
odsouhlasení smlouvy JUDr. Nuckollsem uzavřít se společností
Envipartner smlouvu na přípravu žádosti do oblasti podpory
1.3.1 OPŽP

Rybářské závody v obci
Účastníci dětských
rybářských závodů

C) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Informace o stavu příprav žádosti o dotaci na kanalizaci
2) Informaci o přípravě jednání ke stavu komunikace na průtahu
obcí č. III/3152
3) Informaci o chystaném koncertě
Zuzana Tvrzníková - starostka, Pavel Janík - místostarosta

NOVÝ PŘEDPIS NA PROVOZ KOMÍNŮ,
KOUŘOVODŮ A SPOTŘEBIČŮ PALIV

Místní členové vysokomýtského rybářského kroužku se rozhodli
uspořádat na Prváku rybářské závody a to hned troje! V pátek 20.
srpna na Prváku proběhly jako premiéra nejprve dětské závody, v
sobotu 4. září následovaly mužské závody a v sobotu 11. září
ženské. Že při všech těchto akcích byla dobrá nálada snad není
potřeba zdůrazňovat. Přinášíme Vám z těchto akcí několik fotografií.

Blíží se topná sezóna a s ní spojená nebezpečí požárů vzniklých
špatným stavem komínů a kouřovodů. Každý musí provozovat
komín, kouřovod i spotřebič paliv (kotel, kamna, krb) tak, aby
nedocházelo ke vzniku požáru. S tím souvisí povinnost provádět
pravidelně čištění a kontrolu komínu a kouřovodu. Od 1. ledna 2011
vejde v platnost nová vyhláška č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dle
této vyhlášky musí komín každý rok zkontrolovat kominík. Čištění
spalinové cesty se zavedeným spotřebičem na pevná paliva o
jmenovitém výkonu do 50 kW si může každý provést svépomocí,
avšak u spotřebičů na kapalná a plynná paliva může čištění
spalinové cesty provádět pouze kominík!
Před uvedením nové spalinové cesty do provozu, při stavební
úpravě komína, při změně druhu paliva, před výměnou či novou
instalací spotřebiče, po požáru v komíně a při vzniku trhlin ve
spalinové cestě musí být provedena revize spalinové cesty, kterou
provádí revizní technik komínů, komínových systémů či spalinových
cest.
Pozor na to, že vypalování komína za účelem odstranění pevných
usazenin smí provádět pouze kominík. Majitel objektu musí
vypalování komína minimálně 5 pracovních dnů předem oznámit na
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (tel: 950 570 113).
Nezapomeňte tedy zajistit kontrolu a čištění svého komínu před
blížící se topnou sezónou.

Michal Jiráček s pěkným úlovkem

Ing. Marek Zeman, bezpečnostní a požární technik obce

2

Mužské závody

- panu J. Novotnému za opravu plotu
- panu Jiráskému za vymalování vstupní chodbičky a šatny (bez
předchozí objednávky a účtování ceny za práci)
- rodině Prokopových za návrhy na provedení, výrobu a instalaci
šatních skříněk, laviček, krytů, nástěnek a kotvy, opravu
poškozených dřevěných hraček a vybavení- firmě pana Zavřela za
upevnění a zakrytí kabelu k internetu, zabudování elektrického
otvírání dveří, drobné opravy elektrických zařízení a spotřebičůpaní Kysilkové za několikrát opakovaný úklid během prací
- paní Yvetě Tomanové za proměnu bojleru na sud
- paní Šárce Tomanové za výraznou pomoc při výzdobě umývárny a
toalet výrobu majáku, pirátského korábu, papouška, závěsné
chobotnice, dohodu s panem Dvorským.
Ruce k dílu přidaly také děti a p učitelky, které společnými silami
vyrobily piráty, vodní živočichy, pomůcky pirátů mačetu, hák a
dalekohled, záchranný kruh, kormidlo, buben a další doplňky.
Přeji všem dětem, rodičům i spolupracovnicím, aby se každé ráno do
školky těšili a čas zde strávený prožili v dobré náladě a příjemné
atmosféře.

Mateřská škola
Školní rok 2010/2011

Mgr. Lenka Hejduková, ředitelka MŠ

Už nám začala škola

Příprava na nový školní rok probíhala opět již během prázdnin.
Obecní úřad zajistil celkovou opravu a nátěr plotu, novými barvami
zasvítilo i dřevěné vybavení zahrady. Staré vstupní dveře ke
stravovacímu prostoru byly vyměněny za nové a opatřeny
elektrickým otvíráním. Byl tak splněn i poslední požadavek KHS
samostatný vstup ke kuchyni, oddělený od ostatního provozu školky.

Je tu září začátek nového školního roku. Čas utíká jako
voda. Když jsme psali příspěvek do posledního Zámršťáčku, byl
březen. Měli jsme za sebou masopustní veselí. O to, co se odvíjí dále
do konce školního roku, se nyní chceme s vámi podělit.
Koncem března zdobíme výlohy Obecní prodejny letními
motivy.
V dubnu nejprve navštěvujeme Den Země, tentokrát v
Chocni. K nejzdařilejším částem programu patři poznávací soutěž o
přírodě, kterou pro zúčastněné žáky připravili ochránci přírody. Naše
děti jsou chváleny za velmi dobré znalosti. O víkendu vystupujeme s
pásmem na vítání občánků. Poslední den tohoto měsíce je pro nás
ve škole uspořádán kytarový koncert. Posloucháme skladby
složené pro tento hudební nástroj a v neposlední řadě sami pod
odborným vedením zkoušíme brnkat na kytaru a doprovázíme
kytaristku na různé hudební nástroje Orfovy školy.
V květnu zveme maminky na oslavu Dne matek.
Obdarováváme je přáníčkem a opět již tradičně vlastnoručně
vypěstovanou kytičkou. Přáníčka rozdáváme i babičkám starším
70ti let. Koncem května pořádáme pro spoluobčany zájezd do Prahy
na muzikál Děti ráje. Den dětí oslavujeme výletem do Choltic, kde se
seznamujeme s říší vodníků a jinými pohádkovými postavami. Jsme
rádi, že naše pozvání přijala i mateřská škola.
Na začátku června nás navštěvuje Česká školní inspekce v
čele s jejím ředitelem. Její závěr je následující: „Škola zajišťuje
bezpečnost žáků, ve vzdělávání podporuje jejich zdravý fyzický a
psychický vývoj. Využívá individuálního přístupu k žákům a vytváří
příznivé klima pro vzájemné vztahy. Ekonomické, materiální i
personální podmínky umožňují realizovat aktuální vzdělávací
programy. Škola má pro svou činnost zajištěny nezbytné prostorové
podmínky. Částečná odborná kvalifikovanost pedagogického sboru
neovlivňuje kvalitu a úroveň vzdělávání. Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání je v souladu s požadavky RVP ZV.
Partnerské vztahy školy probíhají na velmi dobré úrovni. Škola
rozvíjí osobnost žáků. Při hodnocení vede žáky k sebehodnocení a
sebereflexi. K rozvoji klíčových kompetencí přispívá vedle
vzdělávacího obsahu množství doplňujících aktivit. Žáci jsou
podněcováni k tvořivému, logickému myšlení a kladnému vztahu k
životnímu prostředí.“
V polovině června se účastníme akce věnované dopravní
výchově. Je věnována chování chodců a cyklistů v dopravě. Tato
problematika a náměty nás provázejí cyklicky pro svoji důležitost po
celý rok. Tradičně se fotíme a těšíme se na vyvrcholení na konci
školního roku: tentokrát jednodenní výlet do Krkonoš. Chceme
pokořit Sněžku, nejvyšší horu naší vlasti. To se nám 23. června daří.
Poslední den školy je pro nás slavnostní. Dostáváme vysvědčení za
naši práci, odměny za sběr bylin a s přáním šťastných prázdnin se
rozcházíme domů.

Rušno však nebylo jen venku. Novotou zazářila čerstvě vymalovaná
šatna s veselými a prostornými šatními skříňkami a lavičkami, s
barevně sladěnými kryty radiátorů a nástěnkami. Umývárna se
proměnila ve vodní říši, které dominuje mořská panna (autor malíř,
pan Filip Dvorský) s nezbytnou rybářskou sítí, vodními živočichy,
kotvou, majákem, záchranným kruhem, kormidlem a sudem.
Dětským toaletám zavládli piráti s korábem, pirátským
dalekohledem, hákem a mačetou, papoušek a chobotnice s
rybkami, mořskými koníky a hvězdicemi. Okno ozdobil africký
buben (zásobárna toaletního papíru) a truhla na poklady.
„Třešničkou na dortu“ bylo zavedení internetu k počítači dětí ve třídě.
Nově vyzdobené prostory čekaly na 26 dětí (z kapacitních důvodů
nebyly přijaty 2 místní a několik přespolních dětí, jejichž rodiče
projevili zájem o umístění dětí v naší školce).
Za včasnou realizaci, ochotu, výbornou spolupráci, finanční podporu
i obětavost patří velké poděkování:
- obecnímu úřadu v Zámrsku, starostce, brigádníkům (venkovní
nátěry) a zaměstnancům obce - panu M. Novotnému za výměnu
zádveří a dveří, vymalování zdí v umývárně a na dětském WC a
vysekání trávy společně s panem Truncem
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Tance pro ženy a dívky

U nádrže s rybami

Kurz bude probíhat od měsíce října. První informativní schůzka
se koná 1. 10. 2010 v 19,00 hod. v ZŠ Zámrsk. Cena 300,-Kč za 9
lekcí. Latinskoamerické tance jsou natolik pestré, že je může
tančit každý sám a krokové variace těchto tanců jsou
přizpůsobeny tak, aby se daly tancovat samostatně, bez
partnera a přitom si zachovaly svůj typický charakter.
Je to forma, která si v poslední době získala popularitu.
Latinskoamerické tance můžete začít tančit v jakémkoliv věku a
fyzické zdatnosti. Nejprve se naučíte základní kroky a později i
kroky pokročilé se složitějšími prvky. V případě zájmu bude
otevřen taneční kurz společenského tance pro taneční páry
začátečníky v rozsahu 8 lekcí. Cena 400,- Kč za 8 lekcí pro pár.

Tento školní rok začínáme jezdit do plaveckého bazénu ve
Vysokém Mýtě. Jezdí celá škola. Už jsme stačili podniknout
podzimní výlet zaměřený na enviromentální výchovu na rybárnu do
Jamného. Máme s chovateli ryb výbornou spolupráci. Rádi nás vidí
a ukazují nám zajímavé věci, které bychom jen tak někde neviděli,
například chov jeseterů!
V nejbližší době vyrazíme do Pěnčína, kde se seznámíme
na kozí farmě s chováním těchto zvířat a prohlédneme si výrobu
korálků v tamní korálkárně.
V lednu nás čekají hory - opět Krkonoše.

ŘEČOVÁ VÝCHOVA
V letošním roce bude v místní Základní škole otevřen kroužek
řečové výchovy. Co řečová výchova znamená a k čemu vlastně
slouží se Vám pokusím přiblížit v následujících řádcích.
Úloha řečové výchovy na školách nespočívá pouze v odborné
diagnostické a logopedické péči, ale navíc komplexní péči o dítě,
které má v komunikaci nějaké potíže. Ať již se jedná o závažné vady,
přes menší odchylky od normy až k problémům skrytým, které se
mohou projevit později během školní docházky (zvyšování nároků
na komunikační stránku a na porozumění učební látce) nebo s
nástupem do školy a s tím spojeným nácvikem psaní. Jakékoliv
lehké odchýlení od normy může mít velkou odezvu v budoucnu v
návaznosti na úkoly a překážky, se kterými se dítě setká, s nároky,
které jsou na něj kladeny doma, mezi vrstevníky i ve škole. Další
velmi důležitou složkou řečové výchovy je odstraňování
komunikačních bariér mezi vrstevníky navzájem i mezi dítětem a
dospělou autoritou (např. učitelem, ve škole, prodavačkou v
obchodě,…).
O to vše se stará řečová výchova nenásilnou formou, která je pro dítě
zajímavá a zábavná a svým způsobem podněcuje u dítěte vlastní
zájem komunikovat správně a s radostí. Směřuje k vlastnímu
samostatnému aktivnímu zdokonalování se dítěte. Zde totiž nejsme
u lékaře, nejsme stresováni hodnocením výkonu známkami, či
některým nepřirozeným tlakem prostředí ordinace. Je podporována
vlastní aktivita dětí, zájem o zlepšování se pro zlepšování se. Jde o
kroužek, kde si akorát hrajeme a procvičujeme pod vedením
odborníka takovým způsobem, aby docházelo k nápravě a abychom
se rozvíjeli, zlepšovali v tom, na čem záleží a bude záležet dále v
budoucnu. Účelná hra spojená s nácvikem a tréninkem
komunikačních dovedností je v současné době nejlepší cestou k
dítěti a klíčem k jeho správnému vývoji řečových dovedností.
Atraktivita tohoto kroužku spočívá právě v tom, s jakou lehkostí
zahrnuje dětské zájmy, motivaci a zároveň odbornou péči ušitou
dětem na míru. Učí dítě samostatnosti, zbavuje stresu a strachu
komunikovat, propojuje mnoho segmentů řeči jak artikulace, tak
mimika, článkování a plynulost řeči, správné dýchání, relaxace a s
tím spojená i radost z umění komunikovat, nebát se komunikovat,
uvolnění napětí, odbourávání bariér.
Obsah učiva řečové výchovy:
Diagnostika úrovně řeči; gymnastika mluvidel; dechová cvičení;
hlasová cvičení; řeč, zvukové prostředky řeči (tempo, melodie);
náprava vadné výslovnosti jednotlivých hlásek;
rozvíjení
sluchového vnímání; rozvíjení slovní zásoby; stavba věty, tvoření
vět; otázky a odpovědi, vyprávění podle otázek; vyprávění podle
obrázků;
kultura mluveného projevu, konverzační cvičení;
zdokonalování techniky čtení; dramatizace; pohybová a rytmická
průprava

Hezké podzimní dny plné sluníčka
a pohody všem přeje
Základní škola v Zámrsku !

Celkové hodnocení školy
Místní Základní školu navštívila ve dnech 7. až 9.6.2010 Česká
školní inspekce, aby zde provedla hloubkovou kontrolu na
základě školského zákona 561/2004 Sb. Je velice potěšující, že
obsáhlá zpráva, kterou po kontrole ČSI vypracovala, naši školu
hodnotí ve všech kontrolovaných oblastech veskrze kladně.
Svědčí to o skutečně dobré práci místních pedagogů. Na
stránkách Zámršťáčku Vám přinášíme alespoň závěrečné
shrnutí této zprávy:

Celkové hodnocení školy
Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zařazením v rejstříku škol a
školských zařízení. V rámci výchovně vzdělávacího procesu
respektuje principy rovného přístupu.
Škola zajišťuje bezpečnost žáků, ve vzdělání podporuje jejich
zdravý fyzický a psychický vývoj. Využívá individuálního přístupu k
žákům a vytváří příznivé klima pro vzájemné vztahy.
Ekonomické, materiální a i personální podmínky umožňují realizovat
aktuální vzdělávací programy. Škola má pro svoji činnost zajištěny
nezbytné prostorové podmínky. Částečná odborná kvalifikovanost
pedagogického sboru neovlivnila kvalitu a úroveň vzdělávání.
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl v době
inspekční činnosti v souladu s požadavky RVP ZV. Partnerské
vztahy školy probíhají na velmi dobré úrovni.
Škola rozvíjí osobnost žáků. Při hodnocení vede žáky k
sebehodnocení a sebereflexi. K rozvoji klíčových kompetencí
přispívá vedle vzdělávacího obsahu množství doplňujících aktivit.
Žáci jsou podněcování k tvořivému, logickému myšlení a kladnému
vztahu k životnímu prostředí.
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Je nutno zmínit, že při mnohých investičních akcích se nám dařilo
využívat dostupných dotačních programů. Již v roce 2007 jsme
vypracovali dokument „Program obnovy venkova“ naší obce, na
jehož základě je možno čerpat např. z grantů Pardubického kraje i z
jiných programů. Na mnohé výše uvedené akce tak přispěl např.
Pardubický kraj. Opravy drobných historických památek podpořil
program Mikroregionu „Kulturní dědictví Vysokomýtska“.
V návaznosti na již započaté práce vystavění lávky pro pěší přes
řeku Loučnou vybudujeme chodník „křižovatka pošta“. V souvislosti
s frekventovaným silničním provozem budeme hledat možnosti, jak
zajistit vyšší bezpečnost občanů na zdejších komunikacích a
nalezená řešení budeme urychleně uvádět v praxi. Budeme
zajišťovat postupné opravy přístupových komunikací v obci.
Chodník „křižovatka pošta“ byl ve dvou etapách vybudován. Na
jeho realizaci přispěl významnou měrou Státní fond dopravní
infrastruktury. V roce 2007 byla vyspravena komunikace do
Janoviček, bohužel se v jejím letitém povrchu objevily nové závady a
výsprava bude muset být v brzké době provedena znovu. Drobné
opravy jsou dle možností prováděny (viz např. nájezd na komunikaci
ke hřbitovu, úprava silnice od úvozu k řece apod.).
V souvislosti s výstavbou chodníku byla částečně provedena
rekonstrukce veřejného osvětlení podél chodníku k parku, osvětlení
od řeky Loučné ke křižovatce bude dokončeno letos na podzim.
V letošním roce probíhá uzavírka silnice Vysoké Mýto Choceň. Z
důvodu předpokládaného nárůstu provozu přes naši obec v
souvislosti s objížďkou (a je třeba říci, že praxe to bohužel potvrdila)
jsme oslovili Krajský úřad a SUS Pardubického kraje ohledně
požadavku zásadnějších oprav a rekonstrukce na průtahu obcí. Bylo
nám přislíbeno tuto opravu zrealizovat, do jaké míry však bude
oprava provedena ale bude záležet na množství finančních
prostředků, které je Kraj ochoten do této komunikace III. třídy
investovat. V této věci nás nyní čeká trojstranné jednání, v každém
případě je však třeba zkonstatovat, že určité zásahy na komunikaci již
jsou prováděny (viz silnice od přejezdu po kraj obce).
Důrazně jsme také oslovili Krajské oddělení Policie ČR ohledně
opakujícího se nedodržování povolené rychlosti ze strany řidičů a
nedodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel. A dosáhli jsme toho,
co se dlouho předtím nedařilo naše obec byla zařazena do plánu
kontrol dopravní policie, a nyní jsou zde policejní hlídky s radarem
časté. Je to možná k nelibosti některých našich občanů (dokonce
jsem slyšela dotčený názor „mají chytat cizí a náklaďáky, a oni chytají
místní“). Je ale třeba si uvědomit, že policisté by vždy měli jednat
systémem „padni komu padni“, a pokud někdo z nás nedodržuje
dopravní předpisy, bude pokutován stejně jako přespolní.
V důsledku neustále se zpřísňujících pravidel pro nakládání s
odpady budeme hledat možnosti pro co nejefektivnější řešení této
problematiky v obci.
Bohužel, odpadové hospodářství není levná záležitost a
pravidelné poplatky občanů nemohou náklady obce pokrýt. V roce
2007 jsme naši obec zařadili do systému Eko-kom, pořídili nádoby
pro tříděný sběr papíru a skla a díky těmto opatřením a také díky
zodpovědnému třídění odpadů našimi občany se nám část
prostředků, ročně vynaložených na odpadové hospodářství,
systémem EKO-KOMu vrací (pro představu, ročně to je cca 60.000,Kč.). Přesto obec na odpadové hospodářství doplácí.
Zkvalitníme letní i zimní údržbu veřejných prostranství a
komunikací v obci.
Na letní i zimní údržbu obecních ploch a komunikací byla
pořízena nová technika. Ta sama sice údržbu nezajistí, vždy je
potřeba velké zapojení zaměstnanců obce. Ploch k sekání a cest k
odhrnování sněhu neustále přibývá, troufám si ale říci, že údržba
veřejných prostranství je v obci na dobré úrovni. Budeme pokračovat
v realizaci územního plánu obce zadání územního plánu již bylo
vypracováno. Pomocí závazného územního plánu bude možné řídit
územní rozvoj celého správního území obce.
Územní plán, jehož realizaci iniciovalo minulé vedení obce, byl v
průběhu roku 2007 dokončen a schválen v obecním zastupitelstvu
počátkem roku 2008. Na jeho základě se obci již podařilo získat
bezúplatně poměrně velké pozemky. Jak je územní plán důležitý, se
ukázalo i v nedávné době díky tomuto dokumentu se podařilo
zabránit megalomanskému projektu přeměnit Malejov včetně
přilehlých zemědělských pozemků na parkoviště pro 200 kamionů.

Role speciálního pedagoga:
1) diagnostika vyhledání problému, nežádoucích jevů, zaměření
výuky na jejich odbourávání
2) prevence výskytu dalších problémů navazujících na ty
předešlé
3) vytvoření individuálního programu dítěti na míru pro každého,
kdo potřebuje individuální péči
4) odborná pomoc a poradenství rodičům, škole a jejím zaměstnancům spolupráce, díky které dosáhneme cílů, které jsme si
předsevzali
5) přímá odborná logopedická péče přímá práce s dítětem
cvičení, náprava
6) pokud je to nutné zprostředkování kontaktů a spolupráce
s odborníky, speciálními zařízeními, centry a poradnami
V rámci hodin řečové výchovy se zaměříme 1) na mluvení
logopedická cvičení zaměřená na výslovnost, 2) bohatou
obsahovou stránku mluvení, porozumění a provázání s vědomostmi
získanými ve škole, ve školce, 3) na relaxaci, umění odpočívat a
správné dýchání při mluvení (prevence zadrhávání a dělání
zbytečných chyb při mluvení), plynulé mluvení s porozuměním, 4)
sluchové vnímání, fonematický sluch (tleskání, rytmické hudební
nástroje), 5)pohybové hry pro získání zájmu a nadšení dětí, pro
psychickou pohodu.
Bc. Martina Přibylová

Shrnutí minulého volebního období
Vážení spoluobčané,
rychle se blíží konec volebního období, což je svým způsobem
příležitost k bilancování práce obecního zastupitelstva za předchozí
čtyři roky. V letech 2006 až 2010 bylo zastupitelstvo složeno ze
sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj a prosperitu obce. Toto
uskupení v roce 2006 navázalo na práci předchozího zastupitelstva,
pokračovalo v mnohých započatých projektech a iniciovalo nové.
Informací ze života obce se každoročně objevuje na stránkách
Zámršťáčku poměrně dost. Nechci detailně opakovat to, co už bylo
řečeno. Každé uskupení má ale vytčené určité cíle, svůj volební
program, a nejinak tomu bylo i v našem případě. Aniž bych zabíhala
do úplných podrobností, provedu zde shrnutí toho
nejvýznamnějšího, co se nám z našeho volebního programu
podařilo zrealizovat.
Takže, co jsme v roce 2006 plánovali (psáno proloženě):
Budeme zodpovědně spravovat obecní majetek a budovy,
zajišťovat potřebné opravy, popřípadě investovat do jeho
zhodnocení. Velkou pozornost věnujeme zejména objektům
Základní a Mateřské školy, coby budovám potřebným pro rozvoj a
výchovu nové generace.
Investice do budov v majetku obce byly uskutečňovány
průběžně v celém volebním období. Konkrétně v budově MŠ došlo k
celkové nutné rekonstrukci kuchyně a jejího zázemí. V budově ZŠ
byla vyměněna starší a málo tepelně izolující okna a dveře za nová s
požadovanými tepelně izolačními vlastnostmi. V budově Penzionu
byl zhotoven výtah. Část obecních dílen a garáží byla pronajata, což
nám otevřelo další možnosti renovace těchto budov došlo k výměně
oken autodílny, výměně vadných okapů a opravám střechy nad
dílnami. Byla kompletně zrekonstruována hřbitovní zeď na
dobříkovské straně. Byly provedeny rekonstrukce drobných
historických památek oprava křížku na křižovatce, křížku u
Bažantnice, oprava vstupních bran do parku a zahrady MŠ.
Vzhledem k dlouhodobým problémům s otopným systémem v
budově ZŠ jsme zadali odborníkovi k posouzení vhodnost buď
rekonstrukce tepelného čerpadla, nebo plynofikace. Z hlediska
dlouhodobějšího výhledu bylo jednoznačně doporučeno budovu
zplynofikovat. Plynová přípojka k budově ZŠ je před kolaudací,
zbývá provést vnitřní rozvody plynu a instalaci plynového kotle. Na
všech budovách v majetku obce byly v průběhu let průběžně
prováděny nutné provozní opravy.
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Vybudování obecní kanalizace vidíme jako jeden z nejdůležitějších dlouhodobých projektů následujících let. Zasadíme se - v
souvislosti s jeho vysokou finanční nákladností - o získání dotace
na tuto akci a o její postupnou realizaci.

Hřiště chceme alespoň částečně vybavit ze svého do Janoviček
pořídit fotbalové branky a sloupky pro volejbal a nohejbal, hřiště u
Kopeckých obehnat novou sítí. Toto se nám z kapacitních důvodů
nezdařilo v letních měsících, kdy to bylo naplánováno, ale
dotáhneme to do konce co nejdříve.
V těsné blízkosti obou sportovišť byla s přispěním Ministerstva
pro místní rozvoj letos zrealizována dvě dětská hřiště.
V těsné blízkosti obou sportovišť byla s přispěním Ministerstva
pro místní rozvoj letos zrealizována dvě dětská hřiště.
Provedeme úpravy okolí Penzionu a Obecní prodejny, aby zde
vzniklo vzhledné centrální prostranství, odolné vůči případným
záplavám.
Plocha před Penzionem byla v minulých dvou letech využívána
jako parkoviště stavební techniky a skládka hlíny v souvislosti s
výstavbou chodníků. Nyní je již zkultivována a na jaře ji plánujeme
osít travou. Další úpravy budou zváženy.

Zajistíme vyšší informovanost občanů jak prostřednictvím
instalace dalších informačních tabulí (nové sídliště Na Skalce), tak i
hledáním možností zavedení obecního rozhlasu do odlehlých částí
obce.
Informační tabule Na Skalce byla instalována.
Obecní rozhlas jako součást varovného systému obyvatelstva je
nutností. V naší obci je toto zařízení již zastaralé, navíc není dostupný
a slyšitelný po celé obci. Je potřeba obec vybavit jednotným
systémem bezdrátového rozhlasu. Toto zařízení je poměrně
nákladné,cena za jeho pořízení se pohybuje kolem jednoho milionu
korun. Zadali jsme tedy studii, na jejímž základě jsme počátkem roku
2009 požádali o dotaci Ministerstvo vnitra ČR. Dotační titul byl ale
koncem roku zrušen. Nyní je v běhu příprava projektu pro novou
žádost, kterou budeme podávat letos na podzim do Operačního
programu životní prostředí. Projekt bude zahrnovat nejen bezdrátový
rozhlas, ale i srážkoměr a povodňová čidla na hlídání hladiny řeky.

Zasadíme se o zachování a rozvíjení infrastruktury obce.
Budeme podporovat zkvalitňování služeb občanům a služeb obecní
prodejny.
Dá se říci, že Obecní prodejna je na dobré úrovni. Spotřebiče a
zařízení prodejny je postupně inovováno, např. počátkem října bude
v prodejně instalován nový chladící pult. Sortiment prodejny je pestrý,
v prodejně pravidelně probíhají výhodné slevové akce na různé
výrobky. Kontroly ze strany Zemědělské a potravinářské inspekce a
České obchodní inspekce, které každoročně bez ohlášení docházejí,
nenalézají v prodejně žádné vážnější závady.

Budeme pokračovat v jednáních, směřujících k získání
dalších pozemků k individuální výstavbě rodinných domů v části obce
Na Skalce.
Pozemky obec získala do svého vlastnictví. Jejich využití je nyní v
úzké vazbě na problematiku odkanalizování obce.

Záležitost odkanalizování obce byla stěžejním tématem našeho
volebního období. Na základě vytváření projektu, které proběhlo v
letech 2005 až 2006, jsme podali žádost o dvě stavební povolení na
obě části kanalizace vodohospodářskou i stavební. Po proběhlých
řízeních jsme na podzim roku 2006 obě povolení získali a zažádali
jsme o dotaci z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství.
Pro velký převis poptávky jsem dotaci nezískali, a vzápětí bylo
zveřejněno, že do programu PRV nebudou nově moci žádat obce,
ležící v území zvýšené ochrany vod. Naše obec leží v Chráněné
oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída,
takže příští žádost jsme podávali do Operačního programu životní
prostředí Ministerstva životního prostředí. Bohužel, pro tento
program je ale „pouhý“ CHOPAV málo bodově hodnocený a žadatelé
s takto nízkou potřebou ochrany vod v kombinaci s nákladnou
kanalizací mají velmi malou šanci dotaci z OPŽP získat. Naše žádost,
podávaná na podzim roku 2009, tak opět neuspěla. V současné době
ve spolupráci s projektanty a vodohospodářskými odborníky
hledáme možnosti, jak kanalizaci zlevnit, popřípadě najít možnosti
vyššího bodového ohodnocení našeho projektu tak, aby byl pro
OPŽP přijatelný a v nejbližší možné výzvě příjmu žádostí podáme
upravenou žádost znovu.
Ve spolupráci s odborníky připravíme racionální plán obměny
zeleně, stromů a křovin v katastrálním území obce tak, aby přestárlé
dřeviny neohrožovaly své okolí a aby zároveň jejich neuvážené
pokácení nenarušilo celkový vzhledný ráz obce.
Dřeviny v intravilánu obce necháváme pravidelně posoudit
odbornou dendrologickou firmou, popřípadě ošetřit nebo prořezat. V
předloňském a loňském roce tak byly ošetřeny lípy v Lipové ulici a na
návsi v Janovičkách, pokáceny přestárlé stromy kolem místního
hřiště, prořezány kaštany v Kostelní ulici. Zadali jsme přípravu
projektu na kaštanová a lipová stromořadí v obci a směrem ke
hřbitovu, který řešil jejich revitalizaci a na jeho základě podali letos v
zimě žádost o dotaci do Operačního programu životního prostředí.
Nebyli jsme úspěšní, a na doporučení Státního fondu životního
prostředí, který je poskytovatelem dotací z programu OPŽP, projekt
nyní doplňujeme o památné stromy v parku. To by mělo výrazně
zvýšit naše šance v příští výzvě OPŽP pro příjem dotačních žádostí,
která bude otevřena letos na podzim.Budeme podporovat rozvíjení
kultury a pokračování již tradičních kulturních akcí v obci. Nadále
budeme pokračovat ve vydávání Zámršťáčku a hledat možnosti pro
jeho zkvalitnění tak, aby zajišťoval dobrou informovanost občanů a
mapoval život v obci. Zajistíme další rozvíjení obecních internetových
stránek a jejich včasnou aktualizaci.
Zámrsk je obyvateli okolních obcí vnímán jako velmi kulturní
obec. Pravidelně jsou zde pořádány koncerty, po mnoho let tu
probíhala akce Zámrskání, Základní škola ve spolupráci s místním
pěveckým sborem pořádá tradiční vánoční koncerty v kostele sv.
Martina a konají se zde další akce. Tradici začíná mít i festival
metalové a punkové hudby Taiwan metal session, kterou pořádá pro
fanoušky tohoto druhu hudby místí kapela Detoxy. Všechny tyto
iniciativy obec přímo či nepřímo podporuje, některé z nich sama
pořádá. Je škoda, že akce jsou ze strany Zámršťáků tak málo
navštěvovány, bohužel lidé jsou možná znavení dnešní uspěchanou
dobou a zůstanou o víkendu, kdy kulturní akce většinou probíhají,
raději doma u televize.
V loňském roce obec slavila 660 let od první zmínky. K tomuto
výročí proběhlo několik akcí, vydařené hlavní oslavy pak proběhly
počátkem září.
Zámršťáček se postupem času ustálil na čtyřech čtvrtletních
vydáních ročně. Jsem toho názoru, že dobře plní své poslání
informovat občany o dění v obci.
Webové stránky obce jsou z dnešního pohledu bohužel trochu
zastaralé. Je to jeden z úkolů, které chceme v nejbližší době změnit.
Budeme podporovat sportovní aktivity v obci. Nejbližší prioritou je
dokončení úpravy hřiště u nádraží.
Hřiště u nádraží bylo upraveno na plochu s dobrým travnatým
povrchem již v roce 2007. V letošním roce jsme žádali o grant
Pardubického kraje na vybavení tohoto hřiště i tenisového hřiště u
Kopeckých, bohužel prostředky Kraje jsou omezené a grant jsme
nezískali.

Zde je tedy celkový výčet našich minulých záměrů, a vy můžete
sami posoudit, jak dalece se podařilo našemu Sdružení nezávislých
kandidátů „Za rozvoj a prosperitu obce“ je naplnit. Pro příští volební
období máme mnoho dalších plánů, a Vy budete moci svým
hlasováním v komunálních volbách ovlivnit, zda je budeme moci
zrealizovat.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům našeho obecního
zastupitelstva za jejich obětavou činnost pro obec. Vám, kteří hodláte
ve svém zapojení v zastupitelstvu pokračovat, přeji mnoho úspěchů v
letošních volbách a Vám všem zároveň přeji do budoucna mnoho
úspěchů v osobním i profesním životě!
Za zastupitelstvo obce Zámrsk - Zuzana Tvrzníková, starostka
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Informace Ministerstva vnitra k formě
volby při komunálních volbách
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se
volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může
hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
- Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v
počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci
volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna
volební strana, byl by takový hlas neplatný
- Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet
členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví
hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více
kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný

- Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech,
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a
dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má
být voleno např. 15 členů zastupitelstva a je označena volební strana
s 15 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců
dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 10 hlasů, a
to pro kandidáty na prvních deseti místech. Pokud by byla tímto
způsobem označena více než jedna volební strana nebo více
kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.

Koncert k poctě Noemi Jirečkové umělkyně
s celoživotním vztahem k Vysokému Mýtu
Klavírní virtuoska Noemi Jirečková je sice rodilou Vídeňankou, ale
Vysoké Mýto si velmi oblíbila. Již v dětství spolu s matkou a otcem vysokomýtským rodákem, právním historikem Hermenegildem
Jirečkem trávila každé léto v rodinné vile na Vinicích. Koncertovala
ve významných koncertních sálech Evropy, do Vysokého Mýta se
ale vždy ráda vracela. Zde také v roce 1963 zemřela.
Město Vysoké Mýto ve spolupráci s obcí Zámrsk pořádá na nádvoří
zámku v Zámrsku v neděli 3. října 2010 od 15 hodin koncert s
názvem „Pocta Noemi Jirečkové“. Vystoupí zde houslový virtuos
Bohuslav Matoušek a mezzosopranistka Nadia Ladkany, dále
klavíristky Radka Hanáková a Eva Vávrová. Na koncertě zazní díla
Johannese Brahmse, Antonína Dvořáka a Zdeňka Zahradníka, a v
premiéře skladba Milana Touška pro mezzosoprán, housle a klavír
„Noemi Jirečková“. Součástí koncertu bude přednáška kurátora
vysokomýtského muzea pana Zdeňka Horáka o Noemi Jirečkové
spojená s výstavkou fotografií z jejího života. Koncertu se zúčastní
také hudební skladatel Zdeněk Zahradník, který doprovodí koncert
poutavým průvodním slovem. Není bez zajímavosti, že dílo Zdeňka
Zahradníka, které zazní v průběhu koncertu, je částí ze skladatelovy
tvorby inspirované poezií Karla Hynka Máchy a bude zde uvedeno
se vztahem k letošnímu 150. výročí narození tohoto významného
českého básníka.
Vstupné koncertu je dobrovolné, v případě nepříznivého počasí
koncert proběhne v přilehlém kostele sv. Martina. Na koncert jste
srdečně zváni!
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