Květen 2011

číslo 2

vydává obecní úřad Zámrsk pro informace o dění v obci

Dne 1. března uspořádala základní škola za finančního
přispění obecního úřadu již 12. tradiční „Masopustní veselí“,
které se uskutečnilo na sále Pohostinství V Podskalí. Inku
Rybářovou vystřídala hudební skupina Borsalino. Zpívalo se,
tancovalo a soutěžilo. Nechybělo občerstvení a bohatá
tombola, o kterou se postaralo myslivecké sdružení Majka.
Vše probíhalo v příjemné atmosféře. Tato akce je již mnoho let
velice oblíbena, o čemž svědčí velká účast dětí a dospělých
nejenom z naší obce, ale i z okolí.
Dovolte nám touto cestou poděkovat jak obecnímu úřadu, tak i
panu Luďkovi Novotnému a mysliveckému sdružení Majka a
všem dalším, kteří se na organizaci Masopustního veselí
podíleli.

V sobotu 30. 4. 2011 proběhlo v naší obci již tradiční pálení
čarodějnic v režii místních hasičů ve spolupráci s kulturní
komisí. Akce probíhala již traddičně v „Rajčáku“, bohužel ji
překazil velmi silný dvouhodinový déšť. Přesto přišlo několik
dětí převlečených za úžasné čaroděje a čarodějnice a i účast
dospělých byla náramná. Zábava se rozjížděla velmi dobře,
nabízené občerstvení přišlo všem k chuti, z reproduktorů se
linula příjemná hudba v trampském duchu, ale na samotné
zapálení vatry s nádhernou čarodějnicí se už nedostalo.
Nevadí, akce byla přesunuta na následující víkend a tu už
nepřekazil žádný rozmar přírody. Je velmi milé, že i přes to
byla návštěvnost přesunuté akce následující víkend
úctyhodná. Děkujeme a příští rok se těšíme nashledanou.
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Jen co jsme „pohřbili“ basu (zhotovenou ve skutečné velikosti
z dektury), pustili jsme se do výroby Moreny. Krátce před
Smrtnou nedělí jsme ji poslali po vodě. Zima odplavala a nic
tedy nebránilo tomu, abychom se mohli radovat z jara ozdobit
pařezy před vstupem do školky, vestibul i výlohu obecní
prodejny, povídat si o aprílovém počasí, pohrát si s barvami
duhy, přivítat nové občánky Zámrsku či vyrazit za kulturou i
poznáním: navštívili jsme dvě divadelní představení v
Šemberově divadle, do školky za námi zavítal kouzelník,
podívali jsme se do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové a
své znalosti o ekologii jsme prokázali na oslavách Dne Země
ve Vysokém Mýtě. Mezitím jsme se připravovali na oslavu
Velikonoc. Malovali jsme kraslice, ze slaného těsta jsme
vykrajovali jarní motivy, které jsme po upečení zkrášlili
přírodninami. Hotovými výrobky jsme ozdobili věnečky z
březového proutí.
Přesto, že byl duben na akce bohatý, zvládli jsme také výrobu i
spálení čarodějnic (spojené s opékáním vuřtů), přípravu
čarovných lektvarů (lásky, zdraví, krásy a proměnlivosti),
prolézání pavoučí sítí či hod koštětem. Také navštívil školku
kouzelník Jirka Krejčí a kytarista a zpěvák Mirek Koupil s
pořadem "Školička kouzel a písničky z pohádek".

Děti MŠ, ZŠ i paní učitelky si vyzkoušely a naučily se s
"Jiříčkem" skvělá kouzla a triky a s "Mirečkem" si zazpívaly
známé písničky. Veselo bylo i na konci pořadu, kdy své
kouzelnické umění na oplátku předvedli žáci základní školy.
Květen jsme zahájili výrobou ozdobných špendlíků. Pomalu
se chystáme na oslavu Dne matek, čeká nás sportovní
zápolení ve školce, v Českých Heřmanicích i Vysokém Mýtě,
hudební a taneční vystoupení žáků ZUŠ, divadlo, DOBZA,
dva výlety (do Dinoparku Vyškov a do Ringellandu
Habrkovice. S předškoláky se tradičně rozloučíme
slavnostním „pasováním na školáky“.

v nemocnici, ve všední dny by měli využívat služeb svého
praktického lékaře a v případě ohrožení života
volat
záchrannou službu.

Zápis dětí do Mateřské školy Zámrsk
na šk. rok 2011/2012 se uskuteční v pátek 27.5. od 9:30 do
11:30 hodin a v pondělí od 12:00 do 14:00 hodin. Spolu s
přihláškou a evidenčním listem s sebou vezměte občanský
průkaz - nutný ke kontrole trvalého místa bydliště.
„Zajištění Lékařské služby první pomoci pro dospělé
představuje pro Pardubický kraj nemalou finanční zátěž.
Proto jsme zpracovali přehledy, jak jsou jednotlivá pracoviště
v kraji využívána,“ vysvětlila radní Tauberová, proč kraj
sjednotil provozní dobu . „Docílíme tím větší efektivitu provozu
LSPP. Z informací získaných od vedení nemocnic ve
Svitavách a Chrudimi jasně vyplynulo, že výrazně převažuje
počet ošetřených pacientů od pátku do neděle, kdy LSPP
navštíví přibližně tři čtvrtiny z celkového počtu ošetřených
pacientů.“ Údaje o návštěvnosti potvrzují, že víkendové
uspořádání LSPP v Litomyšlské nemocnici a Orlickoústecké
nemocnici, kde není zajišťován provoz ve všední dny, se
osvědčil.

Cesta pohádkovým lesem
V rámci oslav Mezinárodního dne dětí uspořádá základní a
mateřská škola spolu se školskou a kulturní komisí v polovině
června Cestu pohádkovým lesem. Termín bude upřesněn na
plakátech a vyhlášen místním rozhlasem.

O finanční stránce hospodaření s odpady v obci většina
občanů ví jen to, že je nutné každoročně uhradit místní
poplatek 400,- Kč na občana, popř. rekreační objekt. Kolik se
ale na těchto poplatcích v obci ročně vybere, a kolik nás
vlastně stojí nakládání s odpady, jestli vybraná částka stačí na
úhradu likvidace odpadů nebo zda obec na hospodaření s
odpady doplácí, to je většině obyvatel skryto. Pokusíme se
vám tuto problematiku trochu přiblížit. V následující tabulce
najdete odpady, které jsou z obce pravidelně odváženy a
likvidovány svozovými firmami (převážně je to EKOLA České
Libchavy). Vyčíslené údaje v tabulce jsou za minulý rok 2010;
rok 2009 byl čísly velmi podobný.

V sobotu 25. 6. 2011 pro Vás SK Zámrsk
ve spolupráci s OÚ Zámrsk připravili

Sportovní den
Místo konání:
Fotbalové hřiště v Zámrsku

Těšíme se na Vás!
Bližší informace budou upřesněny na plakátech.

Pardubice (3. 5. 2011) Rozsah poskytované péče Lékařské
služby první pomoci (LSPP) v Pardubickém kraji se od 1.
května sjednotil. Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí
a Litomyšli slouží na pohotovosti jen o víkendu. Pouze v
Pardubicích, kde není rozdíl mezi počtem pacientů ve všední
a sváteční den, zůstává ordinační doba zachována v
původním rozsahu, tedy po celý týden. Změny vycházejí z
dlouhodobé statistiky návštěvnosti a nijak nesnižují zajištění
lékařské péče. Pacienti s akutními problémy budou ošetřeni
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Věkové složení obyvatelstva obce Zámrsk

Všimněte si v uvedené tabulce sloupce s názvem „Příspěvek
EKO-KOM za třídění odpadu“. EKO-KOM je autorizovaná
obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění
povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů a
uvedené částky z tohoto systému obec získává zpět právě za
sběr druhotných surovin, tedy plastů, tetrapaků, papíru a skla.
Do systému se obec zapojila v roce 2007 a od té doby nám
jsou čtvrtletně propláceny určité částky právě podle množství
vytříděného odpadu plus další bonusy např. za dělený sběr
skla, za sběr více
různých komodit, zpětný odběr elektroodpadu atd. Za loňský
rok to činilo právě uvedených devadesát tisíc korun, a to jsou
pěkné peníze. Opravdu tady platí, že „třídit odpad se vyplatí“ a
chceme tímto poděkovat vám všem, kteří k třídění odpadu
přistupujete zodpovědně!
Obec tedy za loňský rok po odečtu získané částky od EKOKOMu uhradila za likvidaci odpadů celkem 399.653,30 Kč. Od
občanů bylo na poplatku za odpady vybráno 265.954,- Kč.
Obec tedy doplatila na likvidaci veškerých odpadů,
vyprodukovaných v obci 133.699,30 Kč.
Určité druhy odpadů, jako je například stavební suť nebo
velkoobjemový odpad (starý nábytek apod.) mají naši občané
možnost za poplatek uložit na sběrném dvoře v ulici kpt.
Popplera ve Vysokém Mýtě. V případě, že bychom zajišťovali
likvidaci tohoto druhu odpadu průběžně v obci, částka, kterou
obec doplácí, by se nepříjemně navýšila. Vzrůstal by tlak na
plošné navýšení místního poplatku na likvidaci odpadů,
přičemž tyto odpady vznikají spíše individuálně.

V minulém čísle Zámršťáčku jsme otiskli informativní tabulku
o věkovém složení obyvatelstva naší obce. Bohužel se
vloudila chybička a tak opravenou tabulku uvádíme v tomto
čísle. Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad

Informujeme občany, že kontejnery na svoz bioodpadu ze
zahrádek a posekané trávy budou v obci přistaveny v
pátek 27. května na stanovišti u Kotelny a na Nové Vsi u
Rajčáku a dále 17. června u obecní prodejny a v
Janovičkách u Šmahů. Kontejnery budou odvezeny vždy
následující pondělí.

Vážení občané,
A zase ti psi...

Pardubický kraj se ve spolupráci se Správou a údržbou silnic
snaží o co největší zapojení veřejnosti do problematiky údržby
silnic a o získávání informací a zkušeností občanů, kteří
silnice Pardubického kraje každodenně využívají. Z toho
důvodu hodlá rozšířit komunikaci s občany realizací projektu
tzv. komunikačních schránek, jejichž prostřednictvím může
veřejnost vyjádřit své názory, náměty či připomínky k aktuální
situaci dopravní obslužnosti a stavu silnic. Ke komunikačním
schránkám jsou přiloženy i anketní lístky, své názory ale
občané mohou vyjádřit i na volném listu. V naší obci je tato
komunikační schránka umístěna v obecní prodejně.
Vážení občané, v majetku Pardubického kraje je silnice III.
třídy, která prochází Zámrskem ve směru od Dobříkova až po
křižovatku silnic I/35 a I/17 a dále komunikace, procházející
Janovičkami. Obě silnice vykazují závažná poškození, která
se každoročním flikováním vyspraví jen částečně a i po
relativně krátkém zimním období je jejich stav právě tak
špatný, jako byl před poslední opravou, ba ještě horší. Náš
obecní úřad opakovaně vznáší připomínky a vyvolává jednání
s Pardubickým krajem i Správou a údržbou silnic za účelem
dosáhnout zásadnější výspravy krajských komunikací v obci.
Naše snahy však dosud nebyly vyslyšeny a tristní stav silnic je
jako vždy zdůvodněn nedostatkem finančních prostředků.

V různých obdobích roku se více či méně opakuje již obehraný
a dávno přetřásaný problém psích exkrementů na veřejných
prostranstvích. V Zámrsku je mnoho majitelů psů, a drtivá
většina z nich je považována za
zodpovědné a
pořádkumilovné občany. Proto je vysoký počet psích
pozůstatků na komunikacích v obci velice překvapující v
poměru k počtu místních pořádkumilovných majitelů psů je až
neúměrný. Že by zodpovědnost a pořádkumilovnost jejich
páníčků zůstala při procházce „doma“? Nebo že by bylo
majitelům zatěžko vzít si s sebou na procházku sáček na psí
exkrementy? Vážení spoluobčané, důrazně a opakovaně
Vás žádám uklízejte si po svém psovi. Zanechané
hromádky nejsou nikomu příjemné na pohled, natož na
podrážce vlastní boty. Nehledě na to, že obtěžují i svým
zápachem. Tento povzdech se týká z velké části místního
parku. Mnozí jste si ještě zřejmě nevšimli, že platnou
vyhláškou obce č. 1/2009 je omezen volný pohyb psů na
veřejnosti. Pro některé místní občany se stalo zvykem, že
vodí své psy do parku „proběhnout“. Musím však upozornit, že
volný pohyb psů po místním parku není až na výjimky,
uvedené ve vyhlášce, dovolen! Do zmíněné vyhlášky můžete
nahlédnout na obecním úřadě, popřípadě na webových
stránkách obce v sekci „Obecní úřad“ „Vyhlášky, zákony a
usnesení zastupitelstva“. Vyhláška mimo jiné také říká, že
osoba, vedoucí psa, odpovídá za úklid výkalů po svém psu.
Na doplnění ještě uvedu, že na základě této vyhlášky již byly
uděleny pokuty.

Prosíme Vás, abyste nenechali komunikační schránku
bez povšimnutí a využili této možnosti ke sdělení svých
připomínek, adresovaných Pardubickému kraji.
Obecní úřad
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Ohledně psů ale přejdu k vážnějším věcem, než jsou pouhé
psí výkaly. V nedávné době došlo v obci k několika
pokousáním lidí psy. Je jasně dané, že za psa vždy
odpovídá jeho držitel. Na něm je povinnost ochránit
ostatní občany před možným napadením svým psem,
popřípadě před jinou škodou, kterou pes může způsobit.
Nejen naše vyhláška, ale ani zákony České republiky tomuto
nemohou zabránit.

odjet. Na otázku, co tedy se dvěma agresivními
padesátikilovými psy na soukromém pozemku s rodinným
domem mám dělat, mi nedokázali odpovědět... Co jsem měla
dělat skočila jsem si domů nacpat kapsu párky a ve chvíli, kdy
policisté startovali auto a odjížděli, jsem ke psům do té
zahrady vlezla.
Zkrátím to naštěstí se ukázalo, že to jsou dobře socializovaní
psi, zvyklí na cizí lidi, párečky jim zachutnaly a když se mi
později podařilo „přes známosti“ telefonem domluvit jejich
dočasné umístění v kotcích vysokomýtské městské policie ve
Šnakově, naložili jsme je s naším panem místostarostou do
obecního pickupu a odvezli je tam. Až mi pak bylo líto je tam
chudáčky samotné nechat...
Tahle epizoda jen dokládá skutečnost, že u nás bohužel
nejsou vytvořené mechanismy, které by dokázaly účinně
ochránit občany před volně pobíhajícími psy nezodpovědných
majitelů. Ten, kdo může a musí zabránit psovi v nežádoucím
chování, je jeho držitel a majitel.

Co však považuji za velmi špatné, je to, že naše právní
předpisy nedokážou účinně zajistit, aby majitel psa - útočníka
musel podniknout taková opatření, aby se stejná situace již
nemohla opakovat! Každý pes je zpočátku nevinným
štěňátkem, ale v případě vzniku agrese jej už nelze považovat
za spolehlivého. Agresivní pes nezodpovědného majitele
opakovaně volně pobíhá, což lze v případě důkazu ještě
pokutovat jako přestupek na základě právě naší zmíněné
vyhlášky. Ale pokud zrovna takový pes náhodou nikoho
nepokouše, vlastně se „nic nestalo“. A když pokouše,
následuje obvyklý postup: návštěva lékaře, nahlášení
pokousání na policii, nařízená veterinární prohlídka psa, zda
není nakažen vzteklinou, přestupkové řízení, při kterém je
udělena majiteli psa pokuta (je otázka, zda ji onen majitel
vůbec kdy zaplatí...) - a dost. Pes může za dva, tři dny utéci
znovu a pokousat dalšího člověka. Krátké ruce v tomhle má
jak náš obecní úřad, tak veterinární správa a další úřady.
Někoho možná napadne, že celou situaci by mohli vyřešit
například legální držitelé zbraní. Těm ale zákon přísně
vymezuje možnosti, kdy mohou zbraň použít a v případě jejího
nezákonného použití mohou lehce o svou licenci přijít, ba
dokonce být obžalováni. A bohužel i ti, kteří by nám měli
pomáhat a chránit, tedy příslušníci policie, mohou zakročit jen
v odůvodněných případech, kdy hrozí újma na zdraví občanů.
I oni mají jen omezené možnosti pomoci občanům v případě,
že se kolem volně pohybují nezvladatelní psi bez dohledu
svého majitele nebo držitele.

Zuzana Tvrzníková, starostka

Vážení občané,
v obci se opakovaně stávají události, které sice přímo nikomu
neublíží, v konečném důsledku ale poškozují obec a její
občany. Mám na mysli drobné zlomyslnosti, jako jsou
vysypané truhlíky s květinami, převrácené kontejnery na
odpad, vytrhaná rajčata, rozbité zvonky a poštovní schránky
domů, rozbitá skla, ukopnutá elektrická zásuvka pro osvětlení
na sloupu u rybníka, vloupání do buněk v cihelně a poničení
vnitřku a věcí tam uložených... Teď naposledy to byl záměrně
zničený nově nainstalovaný stmívač veřejného osvětlení na
sídlišti.
Je veřejným tajemstvím, že tyto excesy jsou dílem několika
určitých místních výrostků. Dosud nebyli přichyceni přímo při
činu, je to ale jen otázka času. Vzhledem k tomu, že působená
škoda již dosahuje určité výše, obec se připravuje podat
trestní oznámení. V průběhu vyšetřování dojde na konkrétní
jména oněch výtečníků.
Žádáme občany, aby byli stále všímaví k této trestné činnosti a
v případě vážného podezření ihned kontaktovali zástupce
obce. Zároveň upozorňujeme všechny, kteří mají se
zmíněnou činností něco přímo či nepřímo společného, včetně
rodičů možných pachatelů této činnosti, aby si včas uvědomili
možné důsledky.

Musím zde znovu apelovat na všechny držitele psů v obci:
uvědomte si, že volně se pohybující agresivní pes je totéž,
jako nezajištěná zbraň! Nikdy si nemůžete být jisti, že
případné napadení člověka vaším psem nemůže skončit
tragicky. Osobně považuji za doslova bezzubé, že vážné
sankce vůči majiteli psa mohou přijít až ve chvíli, kdy se
doopravdy něco stane. Ale pokud se něco vážného už
stane, budete považováni za pachatele trestného činu.
Zuzana Tvrzníková, starostka

P. S. Tento - řekla bych, že až zoufalý - povzdech však
neznamená, že chceme nechat celou situaci tak, jak je.
Budeme se stále snažit hledat cesty, jak ochránit občany a
zabránit nezodpovědným majitelům v držení takových psů postrachů okolí.
K výše uvedenému tématu volně pobíhajících psů si pro
odlehčení dovolím jako perličku přidat svou nedávnou
zkušenost.
Letos v únoru, v sobotu navečer po šesté hodině mne zavolala
Policie ČR k jistému rodinnému domu v naší obci, do jehož
zahrady zahnali dva cizí zatoulané rotvajlery. Prý jsou
agresivní, a ať si zavolám nějakou odchytovou službu a
zajistím si pro ně útulek. A že policisté vyčkají na místě až do
příjezdu odchytovky, aby ti psi nemohli někoho napadnout.
Během hodiny a půl jsem obvolala snad celý Pardubický kraj
od Městské policie ve Vysokém Mýtě, Chrudimi a Pardubicích
přes útulky v těchto městech a navíc i v Žamberku a
Lanškrouně, zkoušela jsem i záchytnou stanici zvířat...
Sehnala jsem sice od pondělí místa v útulku, ale kdo je
odchytí, a kam je do pondělí dáme...?? Policisté během té
doby začali být dost netrpěliví sloužili ten večer na obvodě
sami dva a měli už nějakou chvíli nahlášenou rvačku se
zraněním kdesi za Mýtem. Před osmou mi oznámili, že musí

Obecní úřad

S příchodem jara se vrátila sezóna sekání trávy.
Zvuk sekačky se pravidelně ozývá téměř z
každé zahrady. Žádáme Vás o ohleduplnost k
ostatním občanům a provádění sekání v době
mimo nedělní odpoledne. Je mezi námi mnoho
těch, kteří jsou nespokojeni s hlukem ze
sousedství proto co sám nemáš rád, nečiň
druhému.
Obecní úřad
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Transport smrti

zbývajících 65 000 vězňů do koncentračních táborů v říši. Ve
dnech 17.-21. ledna se vydalo na cestu 56 000 vězňů.
Zbývajících 9 000 bylo označeno za neschopných cesty a
ponecháno svému osudu. Z nich se osvobození tábora Rudou
armádou 27. ledna 1945 dožilo pouze přibližně 7 650. Vězni
byli hnáni pěšky do města Gliwice a dalších míst v okolí s
dostatečně velkými nádražími, kde byli nakládání do
nekrytých nákladních vagónů na uhlí. Jejich strážím byl
dopřán úkryt v budkách pro brzdaře, odkud měli přehled o
všech osobách ve vagónech. Dne 24. ledna 1945 přijel v 11:30
na první nástupiště nádraží v České Třebové nákladní vlak
číslo 6226 složený ze 60 nekrytých vagónů na uhlí dosahující
délky takřka půl kilometru. V každém z vagónů stálo bez hnutí
při teplotě vzduchu - 19 °C 100 až 150 osob oblečených v
pruhovaných plátěných oblecích, obutých do dřeváků. Na
ochozech pro brzdaře a v brzdařských budkách byly navršeny
těla těch, jež zemřeli. Jejich umístěním vně vagónu získali ti,
jež se nacházeli uvnitř, alespoň trochu prostoru pro pohyb. Na
posledním vagónu se nacházely hromady lidských těl. Na
jakékoliv přiblížení civilního obyvatelstva k vlaku reagovaly
stráže střelbou. Vlak měl pokračovat přes Prahu do cílové
stanice v koncentračním táboře Sachsenhausen, kde měla
být provedena likvidace transportovaných osob. Mezi 14. a
15. hodinou dospěl vlak do blízkosti žel. zastávky Dobříkov.
Zpomalení před žel. stanicí umožnilo, aby ti, jež ještě ve vlaku
žili vyhodili z vlaku ostatky zemřelých. Místní občané provedli
zapsání jejich identifikačních čísel pro případnou pozdější
identifikaci a zajistili jejich pohřbení v hromadném hrobě. Tak
se na zdejší hřbitov dostaly ostatky těch, jež nepřežili peklo s
názvem Auschwitz I, Auschwitz II - Birkenau (Osvětim I,
Osvětim II - Březinka). Pomníček a hrob jsou důkazem toho,
co dokáže udělat člověk člověku.

Ve čtvrtek 27. ledna 2011 v den, kdy si svět připomíná
oběti holocaustu proběhl na zámrském hřbitově za účasti
zástupců obce a žáků Základní školy pietní akt na uctění
památky obětí transportu smrti z 24. ledna 1945.

Na hřbitově, nacházejícím se mezi žel. zastávkou Dobříkov u
Chocně a zámkem v Zámrsku, se nachází u hřbitovní zdi
skromný pomníček s Davidovou hvězdou a pěti čísly
ukrývající hrob, který vznikl v lednu 1945, když zde byly
pochovány osoby, které nepřežily cestu vlakem smrti
evakuujícím vězně z koncentračních táborů Osvětim a
Osvětim II-Birkenau (Březinka). Co zde ukrývá hrob s těmito
strohými čísly? Nic jiného než konkrétní osoby s jejich osudy a
životními příběhy. Číslo 9253, Vladislav Maršálek [Marszałek
Ladislaus], narozen 27.1.1920 v Bochni u Krakova. Do tábora
přijel s transportem 6000 židů z Grodna, Biastoku a Krakova
na podzim 1942. 4000 židů z tohoto transportu šlo přímo do
plynových komor. Číslo 129625, Walter Selmanson, polský
žid. Do koncentračního tábora přijel v létě 1943 v rámci
transportů polských židů. V době jeho příjezdu krematoria
procházela nutnými generálními opravami, neboť neustálý
žár z pecí poškodil komíny. O osobě s identifikačním číslem B5375 víme pouze, že byla mužského pohlaví. Do tábora přijela
jedním z posledních transportů 1443 německých židů z
Ostrowic v tehdejším Západním Podmořansku.
Muž s číslem B-5596 [5596] do tábora přibyl 6. 8. 1944 v rámci
transportu 80 mužů z německého internačního tábora v
severní Itálií Fossoli di Carpi nacházejícím se nedaleko
Modeny. Tábor byl určen pro internaci židů. Lze proto dovodit,
že šlo o osobu mužského pohlaví židovské národnosti.
Celkem bylo z Německem okupované Itálie odesláno do
koncentračního tábora k likvidaci 6000 italských židů, kteří byli
narychlo vražděni v létě 1944. Muž s číslem B-10011 do
tábora přijel v rámci transportu 216 židovských mužů 8. 9.
1944. Podle čísla lze dovodit, že s největší pravděpodobností
šlo rovněž o italského žida. Zde je problém v tom, že ve stejný
den do tábora přijely dva takřka identické transporty. Jeden
tvořili italští židé a druhý polští židovští intelektuálové.
Identifikace zde pohřbených obětí nacistické zvůle naráží na
to, že v říjnu 1944 vydal pod tlakem postupující Rudé armády
Říšský bezpečnostní úřad (RSHA) rozkaz, aby velitel
koncentračních táborů Osvětim I a Osvětim II Rudolf Höss
zahájil práce na likvidaci obou táborů. V první řadě byl
zlikvidován archiv, aby nemohl být učiněn přehled o tom kdo
dal rozkaz k likvidaci osob a aby nebylo možné zjistit, kolik lidí
prošlo plynovými komorami. V listopadu bylo přikročeno k
likvidaci obou táborů, včetně krematorií a plynových komor,
které se nesměly dostat do rukou spojenců. V lednu 1945 bylo
na základě rozkazu vyššího velitele SS a policie ve Vratislavi
SS obergruppenführera Schmausera přikročeno k evakuaci

Za Státní oblastní archiv v Zámrsku Michal Štorek, Mgr.

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk
ze dne 28.3.2011 (usnesení č. 4)
A/ Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Hospodářský výsledek Základní školy za rok 2010 ve výši
-3.640;45 Kč a pokrytí ztráty v této výši z rezervního fondu
2) Hospodářský výsledek Mateřské školy za rok 2010 ve
výši 134;- Kč a převedení přebytku v této výši do
rezervního fondu
3) Hospodářský výsledek obce Zámrsk za rok 2010 ve výši
1.556.182;52 Kč a převedení přebytku v této výši do
rezervního fondu
4) Závěrečný účet obce za rok 2010 a zprávu z
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 s výsledkem
bez výhrad
5) Přebytkový rozpočet obce na rok 2011 s těmito příjmy a
výdaji:
Příjmy ve výši:
8.032.200,- Kč
- z toho daňové příjmy: 6.542.000,- Kč
- běžné příjmy:
1.285.000,- Kč
Výdaje ve výši:
7.821.200,- Kč
- z toho běžné výdaje:
7.316.200,- Kč
- kapitálové výdaje:
505.000,- Kč
Přebytek rozpočtu ve výši 211.000,- Kč
je rozpočtován na:
splátky přijatých úvěrů - financování
celkem:
- 211.000,- Kč
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6) Uzavření smluv o bezúplatném převodu pozemků ostatní
plocha, silnice p.č. 878/4 v k.ú. Zámrsk a ostatní plocha,
komunikace p.č.27/8 v k.ú. Janovičky u Zámrsku, z majetku
České republiky a správy Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do majetku obce Zámrsk

7) Uzavření darovací smlouvy, kterou bude převeden
pozemek hřbitova p.č. 242 v k.ú. Zámrsk z majetku
Římskokatolické farnosti Zámrsk do majetku obce Zámrsk
8) Předběžné podání žádosti o sponzorský dar firmě Iveco
Česká republika jedná se o přenechání stavební buňky pro
volnočasové aktivity občanů
9) Nevyplacení odměny za výjezd členům výjezdové jednotky
SDH v případě, že člen nebude mít v době výjezdu platnou
zdravotní prohlídku
10) Hledání možností řešení s právníkem obce a Policií
ČR situace ohledně volně pobíhajících a agresivních
psů Josefa Horáčka

všichni sešli na návsi nebo v hostinci a májová veselice, které
se kdysi říkalo Kytka, mohla začít. Organizace taneční zábavy
se ale mohla ujmout i děvčata. Obešla domy s májíčkem stromečkem na dřevěném talíři -, na který jim sousedé dávali
peníze, aby bylo čím zaplatit muzikantům, za pronájem sálu i
za občerstvení. Této oslavě se říkalo Věneček podle zeleného
věnce, který daly dívky před hospodou přicházejícím
chlapcům. Pak je požádaly, aby věnec zavěsili nad dveře.

Máj - lásky čas
Květen je pod vlivem planety Venuše, ta je pojmenovaná
podle bohyně lásky, štěstí, jara a milostné poezie. Nikdo už
nikdy nezjistí, zda to byla římská Venuše, řecká Afrodita,
slovanská Lada či nějaká jiná bohyně lásky, která vedla ruku
Karla Hynka Máchy, když psal proslulé verše:

B / Obecní zastupitelstvo ukládá:
1) Radě obce řešit petici žádost o zrušení půjčovny Filipi
manželů Kalousových.

Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.

C / Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Informace starostky o stavu žádosti o dotační příspěvek
na kanalizaci a o uzavření smluv na dodávku energií
s novými dodavateli
2) Připomínky občanů k podané petici proti půjčovně Filipi
manželů Kalousových.

A protože trocha poezie nikoho nezabije, vžil se v Praze hezký
zvyk nosit v prvomájový podvečer k soše tohoto romantického
básníka kytičku květů. Při té příležitosti se milenci zastaví pod
rozkvetlou třešní (nebo břízou), protože, jak praví lidová
moudrost, dívka na prvního máje nepolíbená do roka uschne.
Májové oslavy tedy nebyly jen záležitostí vesnice, ale pronikly
i do měst. Známé jsou například tradiční jarní studentské
slavnosti - majálesy.

Den matek - historie
9.5.2010 (druhá květnová neděle) - Jestli existuje nějaký
skutečně mezinárodní svátek, je to Den matek. V něm se
zrcadlí jedinečnost a nepostradatelnost ženy ve společnosti.
Z toho vyplývá, že tento svátek je svátkem převzatým. Ale jistě
mi dáte za pravdu, když prohlásím, že ho máme rádi, jako by
byl náš odjakživa.

Máje - tradice lásky

Z pramenů historie
Svátky, které tak či onak vzdávaly hold ženám, mají ve světě
dlouhou tradici. Už ve starém Řecku vzdávali poctu ženám
dárkyním života. I později se svátek matek uznával například v
Anglii, kde se uctívala tzv. Mateřská neděle (Mothering
Sunday). Myšlenka, aby se tento den oslavoval mezinárodně
a pravidelně, vznikla ve 20. století. Mělo se tak dít na počest
Anny Reevers Jarvisové, která celý život bojovala za práva
matek. To bylo v roce 1907 a o pět let později vyhlásil tehdejší
prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne
matek, konající se o druhé květnové neděli. V našich
končinách měl Den matek poněkud pohnuté osudy. Začal se
slavit v roce 1923 na popud Alice Masarykové, ale s
příchodem komunismu ho vytlačil Mezinárodní den žen
(MDŽ). Jen v některých rodinách se tradice květnové neděle
udržovala navzdory oficiálním nařízením vládnoucí ideologie.
Svobodně jsme se k oslavování květnového Dne matek vrátili
až po roce 1989.
Popřejte maminkám
Všechny maminky a to myslím nejen ty současné, ale i dříve
narozené si zaslouží ke dni matek nějakou menší pozornost,
kterou může být hezká kytička a bonboniéra.

Stavění máje - v předvečer 1. května se ještě dnes vypravují
chlapci do lesa, aby tu usekli co nejvyšší stromek (myslivci a
ochránci přírody to asi nevidí rádi) a udělali z něj do rána
staročeskou májku, tradiční symbol jara. Smrček, jedličku
nebo borovici oklestí a špičku ozdobí věnci, šátky, květinami,
pentlemi a fáborky. Celou noc májku bedlivě hlídají, protože
by jim ji mohli přespolní podříznout a ukrást. Takovou ostudu
by nikdo nepřenesl přes srdce. Kromě těchto obecních májů,
které se stavějí na návsi, vztyčují někdy mládenci menší
májky - vyzdobené břízky - před domy svých dívek.
1. května nad ránem bylo také v některých krajích zvykem
vysypávat chodníčky lásky. Pěšinky z písku, vápna, pilin,
otrub nebo kukuřičného šustí spojily domy zamilovaných
dvojic. Mnohdy tak vyšlo najevo, co mělo některým očím
zůstat utajeno a bylo "veselo".
Na rozloučení, mé potěšení, postavím pod okny máj!
Aby věděli falešní lidi, že jsem já chodíval k vám.
K. J. Erben, Z. Klatovská

Historie stavění májí
Nejstarší známý doklad o stavění máje je z roku 1422, kdy za
postavení máje dostal hoch odměnu a to ruku děvčete. Na
základě postavení máje a vzájemného slibu bylo manželství
uznáno církevním soudem na pražském hradě a dne 23.
června 1422 byla slavena svatba.

K přání se připojujeme i my, zastupitelé obce Zámrsk.

Sv. Jan Nepomucký

Kytka a Věneček
V první květnovou neděli obcházeli chlapci s májkou
jednotlivá stavení a děvčata jim dávala dárečky. Pak se
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16.5. - Před tímto svátkem se nedoporučovalo koupat se,
provinilci mohli snadno dostat prašivinu. V severních Čechách
se věřilo, že ten, kdo by zlomil v den svátku tohoto světce lilii,
zemřel by do deseti let v tu samou hodinu, kdy zničil květinu.
Dokonce se věřilo, že takový člověk zahyne násilnou smrtí.

V den svátku sv. Jana Nepomuckého se konala kdysi slavná
svatojánská pouť, kdy matička Praha patřila jen venkovu,
který si dával v tyto dny v Praze dostaveníčko. Doba pořádání
této pouti byla pro venkov velmi výhodná, neboť český sedlák
měl již zaseto a letní polní práce ještě nenastaly. Večer před
poutí se konaly na památném Karlově mostě pobožnosti u
sochy tohoto světce. Střelecký ostrov zas plnil funkci
zábavnou - konaly se zde velkolepé ohňostroje. Tisíce
poutníků z Čech a Moravy přicházely do Prahy a socha světce
byla v tyto dny obklopena květy a větvičkami břízek.
Praha se v tomto týdnu proměnila v louku pestrých krojů.
Národní kroje byly viditelnou známkou národní sebedůvěry a
na každém kroku bylo možné potkat zástupce různých koutů
naší země. Živost jejich barev a obsáhlost jejich použití v
podivuhodné kombinaci vzorů a motivů vystihoval přesně a
věrně prostředí, odkud pocházel. Od jásavých a pestrých
barev a hedvábí, vyznačují kraje bohaté, až k ponurým
barvám chudých horských krajů, vše bylo v tyto dny k vidění.
Bohužel ta krása a barvitost z krajů, z poutí a posvícení, z
kostelíků, z křtů a pohřbů velmi rychle mizí. Díkybohu za
obyvatele těch mála vesnic a měst, kteří zůstávají našim
krojům věrni.

V čele průvodu jel trubač na bělouši a za ním chasníci ve dvou
nebo ve třech v řadě. V družině dále byli tři statní chlapíci s
dřevěnými šavlemi. Konec celé družiny tvořila mladší chasa a
pohůnci, kteří nesli koše, do kterých se dávaly dárky (vejce,
slanina, klobásy atd.). Pokladnici na peníze měl na starosti
jeden ze starších chasníků, který jel v blízkosti krále.
Koně bývaly ozdobeny pentlemi a královskou družinu tvořilo
obvykle 20-30 jezdců. Nejznámější Jízda králů se každoročně
koná ve Vlčnově.

Otevírání studánek
Děvčatům připadala úloha zdobení jezdců a koní, samotné
jízdy se nijak neúčastnily. Ale i ony měly v době letnic svou
malou slavnost. Odedávna se věřilo, že dívčí nevinnost má
„očistnou moc“ a proto se v této době vydávaly ke studánkám
a k pramenům, aby je po zimě vyčistily, „otevřely“.
Po vyčištění si mezi sebou zvolily královnu (královničku,
králenku). Většinou bývalo vybráno malé, hezké a hlavně
hodné děvče, které ostatní děvčata okrášlila kvítím.
Následovala „Králenská obchůzka“ (“Průvod královniček“,
spojený s koledou), při které děvčata procházela vesnicí a
koledovala. Jídlo, které takto vykoledovala, snědla na
„královské hostině“, uspořádané na louce nebo u studánky.

Letnice
(Jízda králů, Otevírání studánek, Střelba ku ptáku)

Střelba ku ptáku

Sedmou nedělí velikonoční nastávají „Svátky svatodušní“,
což jsou svátky plně rozvinutého jara a proto jejich název
letnice není tak úplně přesný, protože do skutečného,
slunečného léta je v tuto dobu ještě dost daleko. Nejstarší
zpráva o oslavách svatodušních svátku byla zapsána už
kronikářem Kosmasem. Dle kroniky prý český kníže Břetislav
v roce 1092 vyhnal z české země všechny čarodějníky, věštce
a hadače. Povedlo se mu „vykořenit“ obyčeje a zvyky, které v
té době vesničané o letnicích v úterý nebo ve středu
zachovávali. Přinášeli prý ke studánkám dárky a zabité oběti
obětovávali duchům. Tedy ještě koncem 11. století
zachovávali naši předci zakořeněné pohanské zvyky svých
praotců.
V pozdějších dobách naši předkové oslavovali letnice
hodokvasy, zpěvem a tancem. V sobotu před svátky se
pečlivě vyčistilo celé stavení, které se poté vyzdobilo zvenku i
zevnitř lipovými ratolestmi. Zelené větvičky se zastrkovaly za
okna a ve světnicích za obrázky svatých, aby si měl zítra Duch
svatý, až přijde do příbytku v podobě holubice, kam sednout.
Výzdobě příbytků zelení se věnovala zvláštní péče v
některých krajích Moravy. Boží hod svatodušní býval slaven
ve znamení zelené barvy.
Na Šumavě vycházeli chasníci v předvečer Božího hodu
svatodušního na náves, aby tu práskali biči, až uši zaléhaly.
Bylo to proto, aby zahnali hřmotem zlé čarodějnice.
V jižních Čechách stavívala chasa před svatodušními svátky
panáka, kterého připevnila na tyč a tu potom zarazila do
rybníka. V pondělí svatodušní byl panák k večeru poražen.

O svatodušních svátcích se v mnoha městech konávala
slavnost zvaná „střelba ku ptáku“. Při této hře, která vznikla
někdy kolem 15. století (podle některých pramenů již ve
13.století), prokazovali zúčastnění svou střeleckou mušku a
pohotovost. Zpočátku se střílelo z kuší, později i z pušek, na
dřevěnou atrapu znázorňující ptáka, upevněnou na bidlu či na
malovaný terč. Nejúspěšnější střelec získal titul „ptačí král“ a
stříbrný odznak, který nosil zavěšený na řetězu kolem krku.
Po skončení soutěže následoval zpěv, tanec a bohatá
hostina, kterou se celá slavnost ukončila.
Tak jako byli „Jízda králů“ a „Průvod královniček“ slavnostmi
venkovského lidu, tak byla „Střelba ku ptáku“ slavností
městskou.

ZDROJ: www.ceske-tradice.cz

Jízda králů
Počátky Jízdy králů sahají, alespoň dle pověsti až k roku 1469,
kdy byl uherský král Matyáš Korvín poražen svým tchánem
českým králem Jiřím z Poděbrad v bitvě u Bílovic u Uherského
Hradiště. Uherský král byl poražen a aby si zachránil holý
život, převlékl se do ženského oděvu, tvář zakryl pentlemi a
obklopen svou družinou, vracel se na své sídlo v Trenčíně.
Cestou pro něj družina vybírala po domech obživu. Místo, kde
se ona bitva konala, dodnes připomíná malý pomníček.
Každý region měl svůj výklad „Jízdy králů“. Na Hané je
například Jízda králů spojena s postavou legendárního krále
Ječmínka. Král tam býval oblečen do bílého ženského šatu,
opásán červenou pentlí, jejíž konce drželi vedlejší jezdci.
Na hlavě měl věnec nebo korunku z čerstvých pivoňkových
růží. Byl posazen na nejpěknějšího koně, povětšinou bělouše.
Po obou stranách krále jeli nejstatečnější chasníci z družiny.
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naši hráči v 18. kole na hřišti v Holicích proti „B“ týmu, kde po
dvou gólech dali M.Bálek a R.Peterka, po jednom přidali
T.Urbanec, L.Krejza a M.Jiráský. Konečný výsledek 0 : 7 pro
Zámrsk. Desáté mužstvo tabulky, Ronov n/D. si ze Zámrsku
odvezl další příděl gólů, když se v prvním poločase trefil třikrát
M.Bálek jeden gól přidal A.Csernyanszký. Ve druhém poločase
se ještě trefil do branky hostů V.Kostka a upravil tak na
konečných 5 : 0. Po odehraných devatenácti kolech je mužstvo
mužů na osmém místě tabulky s 24. body a skórem 36 : 34.

CAPOEIRA
sdělení zájemcům o tento sport
Před nějakým časem probíhal v místní Základní škole kroužek
capoeiry. Pro ty, kteří se s tímto slovem dosud nesetkali:
Capoeira představuje unikátní kombinaci tance, akrobacie a
netradičního boje. Je uměním s osobitou filozofií. Souboj dvou
soupeřů je možné nejlépe definovat jako předstíraný boj hru
založenou na improvizaci. Důraz je kladen zejména na plynulost
souhry pohybů obou hráčů, což v kombinaci s hudbou a zpěvem
činí z Capoeiry bojové umění, které je atraktivní nejen pro
zúčastněné, ale i pro diváky. Nyní se v obci opět otevírá možnost
capoeiru trénovat. Prosíme případné zájemce, aby se přihlásili
na emailové adrese aigorybensky@seznam.cz , popřípadě na
telefonu 774 260 185 nejlépe do konce května.

Výsledky mistrovských utkání jara a střelci:
Rosice n/L. - Zámrsk - 1 : 1 M. Hausner
Zámrsk - Hlinsko „B“ - 1 : 0 M. Bálek
Pardubice „C“ - Zámrsk - 1 : 1 T. Urbanec
Zámrsk - Prachovice - 6 : 0 M. Bálek 2, R. Najman 2, T. Urbanec,
A. Csernyanszký
Holice „B“ - Zámrsk - 0 : 7 M. Bálek 2, R. Peterka 2, T. Urbanec,
L. Krejza, M. Jiráský
Zámrsk - Ronov n/D. - 5 : 0 M. Bálek 3, A. Csernyanszký, V. Kostka

DOROST:
Mužstvo dorostenců přezimovalo na druhém místě tabulky s 18.
body a skórem 30 : 12. Jarní sezónu začali dorostenci v
Libchavách, kde vyhráli 1 : 3, když góly dali R.Matoušek,
T.Hermann a J.Král. V dalším kole hráli na domácím hřišti s
Tatenicemi, které porazili 5 : 1. Góly dali: T.Hermann 2, J.Král 2,
M.Mudrich. V 11. kole přišla prohra na hřišti třetího celku
tabulky v Rudolticích, kde podlehli těsně 3 : 2, góly dali J.Král a
R.Matoušek. Po odehraných 11. kolech jsou dorostenci na
druhém místě tabulky s 24. body a skórem 40 : 17.

Mistrovská utkání dorostu a střelci na jaře
Více o tomto druhu umění se dozvíte na webových stránkách
http://capoeirachocen.webnode.cz/

Libchavy - Zámrsk 1 : 3 R.Matoušek, T.Hermann, J.Král
Zámrsk - Tatenice 5 : 1 T.Hermann 2, J.Král 2, M.Mudrich
Rudoltice - Zámrsk 3 : 2 J.Král, R.Matoušek

ZÁMRSKÝ FOTBAL
JARNÍ ČÁST SEZÓNY 2010 – 2011- MUŽI
Po podzimní části skončilo mužstvo mužů na 12. místě
tabulky se ziskem 10. bodů a celkovým skórem 15 : 32. Do
jarní sezóny získalo mužstvo na hostování několik posil –
Miroslava Kalužu, Tomáše Urbance, Richarda Najmana,
Vlastislava Kostku, Milana Hausnera, Luboše Krejzu a z
hostování v Chocni se vrátil Martin Bálek. V tvrdé zimní
přípravě, kterou vedl nový trenér Petr Svoboda s Lubomírem
Chadimou a Josefem Zahradníkem sehráli na umělém
trávníku v Chocni osm přípravných utkání, převážně s
mužstvy stejné nebo vyšší třídy, v Litomyšli a doma s
mužstvem Jablonné n/O se hrálo na normálním hřišti.
Výsledky přípravných utkání:
Zámrsk - Cerekvice n/L. 2 : 4, Zámrsk - Rychnov na Mor. 3 : 3
Zámrsk - Litomyšl 3 : 1, Zámrsk - Sebranice 1 : 1
Choceň „A“ - Zámrsk 2 : 1, Zámrsk - Morašice 3 : 1
Zámrsk - Kratonohy 2 : 1, Litomyšl - Zámrsk 2 : 0
Choceň „B“ - Zámrsk 1 : 3, Zámrsk - Jablonné n/O. 6 : 3
Mistrovskou soutěž zahájili muži 14. kolem na hřišti třetího
mužstva tabulky, v Rosicích n/L., kde remizovali 1 : 1, gól dal
M.Hausner. Ve druhém jarním utkání hrálo na našem hřišti
mužstvo FC Hlinsko „B“, které jsme porazili gólem Bálka 1 : 0. Ve
třetím jarním kole jsme jeli na hřiště druhého celku tabulky, do
Pardubic proti FC Pardubice „C“. Gólem T.Urbance jsme vedli
0 : 1, vyrovnávací gól jsme dostali sedm minut před koncem
utkání - 1 : 1. V 17. kole jsme hostili devátý celek tabulky,
mužstvo Prachovnic. Po našem střeleckém festivalu odjížděli
prachovičtí s debaklem 6 : 0, když góly dali M.Bálek 2, R.Najman
2, T.Urbanec a A.Csernyanszký. Další střelecké hody předvedli
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