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Lidové písně z naší oblasti v nové sbírce písní
Příznivci, přátelé i blízcí pana
Milana Touška se v sobotu 15.
ledna 2005, v předvečer jeho 78.
narozenin, sešli v areálu Základní
umělecké
školy
v budově
choceňského zámku na malé
slavnosti. Křtila se nová kniha
pana Touška, zpěvník lidových
písní z Východních Čech „U
Chocně háječek“. Tento zpěvník
byl do konečné podoby utvořen
v průběhu posledních tří let,
sbírka písniček ale počala vznikat
dávno předtím. Hudebník a léčitel
pan Milan Toušek sám nebo
s přáteli písně sbíral už od svého mládí,
z muzejních sbírek, u pamětníků i po vesnických
hospůdkách. Ve zpěvníku najdete sedmdesát
písní z oblasti Vysokomýtska, Choceňska,

Litomyšlska
a
Hlinecka.
Sebraných písní, které ležely
takzvaně „v kufru“, se po letech
ujal vnuk pana Touška Jan
Kučera, když si jako téma své
diplomové práce zvolil zpracování
sbírky. Diplomová práce dopadla
výborně, a dcera pana Touška
Zdena Kučerová dostala nápad
vydat sborník jako knížku. A
tak v průběhu tří let za
spolupráce několika fundovaných
lidí - profesora Pavla Klapila,
ilustrátorky Zorky Kudrnovské,
notografa Martina Gregora a
grafika Zdeňka Rosáka - vznikl zpěvník
veselých písniček, které jsou nám posluchačům
blízké – jsou východočeské, jsou zkrátka „naše“.
Z.T.

USNESENÍ zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 27.12..2004
A) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti obecní rady za období od 0/04 do 12/04
2) Zprávu předsedů komisí OÚ o činnosti za rok 2004
3) Informace z obecního úřadu
B) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Dodatek zřizovací listiny k převodu jídelny – výdejny Základní školy
2) Zásady k přidělování bytů v č.p. 74 – Penzionu
3) Nájemní smlouvy k bytu č. 2 Marie Kameníkové a k bytu č. 10 Hany Filipi
4) Rozpočtové změny č. 5 a 6
5) Prodej stavební parcely 231/66 Radku Popilkovi včetně věcného břemene
6) Darovací smlouvy s Karosou a.s. o přijetí daru – počítače a 4 ks ledniček
7) Navýšení příspěvku o 3,- Kč (z 10,- na 13,- Kč) na občana za rok pro Mikroregion
8) Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2005 ve výši 3/12 rozpočtu roku 2004
9) Ukončení hospodářské činnosti služeb a zrušení běžného účtu
10) Úrok ve výši 6% k půjčkám, které poskytla obec
11) Prodej vodního díla – náhonu Zdeňku Viktorinovi s věcným břemenem
12) Dodatek o zajištění stravování zaměstnanců Základní a Mateřské školy
13) Rozhodnutí o zřízení školní jídelny – výdejny Základní školy.

Výroční zprávy jednotlivých komisí při OÚ, přednesené
na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 27. prosince 2004
než bylo zpracováno v DÚR projekční kanceláří
EVČ Pardubice. Protože se obec nachází na
poměrně rozsáhlém území a vzdálenost jednotlivých
čtvrtí je nezanedbatelná, jsou i předběžné náklady na
výstavbu kanalizace velmi vysoké, pro tak malou
obec neúnosné. Tato inženýrská kancelář nabízí
možnost čerpat prostředky na výstavbu kanalizace
z programů Evropské unie. V současné době
zvažujeme a vyhodnocujeme všechny možné
varianty tak, aby vybudování kanalizační sítě bylo co
nejúčelnější za přijatelné a nezpochybnitelné finanční
náklady.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych stručně shrnul hlavní události,
které nás v roce 2004 potkaly. V měsíci květnu
vstoupila ČR do Evropské unie. Zatím jsme tuto
změnu příliš nepocítili na vlastní kůži, ale postupně
se budou měnit kromě jiných odvětví lidské činnosti
i právní a technické předpisy ve stavebnictví. Pro nás
drobné stavebníky to bude znamenat zpřísnění
některých podmínek pro udělení stavebního
povolení a více podkladů pro kolaudační řízení
(např. revizní zprávy, prohlášení o shodě výrobku
atd.). Budeme si muset postupně na tyto někdy
nepříjemné změny zvykat, nicméně si myslím, že se
v konečném důsledku zlepší kvalita stavebních prací
i trvanlivost stavebního díla a předejde se tak
mnohdy
nepříjemným
reklamacím.
Další
nepříjemnou změnou je zvýšení DPH na stavební
práce z 5% na 19%. To znamená, že už není tak
výhodné provádět stavbu dodavatelsky, stavební
firmou. Pro stavby určené na bydlení přesto zůstává
DPH v původní výši 5%. Tato výjimka by měla platit
do konce roku 2006. I přes tyto skutečnosti musím
s potěšením konstatovat, že stavební činnost na
Vašich nemovitostech neustává a také díky několika
rekonstrukcím starších objektů se postupně zlepšuje
vnější vzhled naší obce.
Hlavní událostí v naší obci je bezesporu konečné
dokončení a zprovoznění penzionu pro seniory tak,
aby začal plnit svůj účel. Menší nedodělky, které
provází každou stavbu takového rozsahu budou
postupně odstraněny tak, aby bylo užívání bytových
prostor a okolí bezproblémové a příjemné nejen pro
první obyvatelky penzionu.
V tomto roce také pokračovaly předběžné
přípravné práce na realizaci obecní jednotné
kanalizace. Koncem listopadu nás oslovila
investorská a inženýrská kancelář, která nabídla a
navrhla trochu jinou koncepci odkanalizování obce,

Když hovořím o finančních prostředcích z fondů
EU, musím připomenout také plánovanou stavbu
silnice dálničního typu - R 35 Opatovice-Vysoké
Mýto. Je pravděpodobné, že nás výstavba této
liniové stavby potká dřív, než se původně
předpokládalo. Díky vstupu naší země do EU se
některé klasické byrokratické postupy nejspíš urychlí
a přístup k finančním prostředkům např. z programu
PHARE v kombinaci s prostředky z SFDI bude
rychlejší. Pravděpodobné zahájení přípravných prací
je v roce 2006 a následné vydání stavebního
povolení a zahájení stavby v roce 2008. Stavba je cca
33km dlouhá a navazuje na připojení D 11. Začíná
v Opatovicích n.L. a končí na stávající I/35 HKVysoké Mýto asi 150 m od areálu fy Brück. Stávající
komunikaci I/17 protne mostním objektem u
odbočky na Vraclav a k nám přiběhne z silničního
tunelu z Homole dlouhého 910m v zářezu. Končit
bude mimoúrovňovou křižovatkou typu srdcovka.
Na ni bude navazovat do budoucna další etapa R35
Vysoké Mýto-Olomouc. Tato rozsáhlá stavba
výrazně ovlivní život nejen v naší obci, ale i v celém
mikroregionu Vysokomýtsko. Zároveň ale zvýší i
atraktivitu a snadnou dostupnost. Budeme muset
proto velmi opatrně zvažovat nabídky budoucích
menších i větších, domácích i zahraničních
investorů, kteří zde pravděpodobně budou mít
zájem investovat.
Teď bych připomenul některé stavby a akce,
které byly uskutečněny, a ty, které nás čekají a které
z nedostatku finančních prostředků zatím nemůžeme
uskutečnit.
V nové čtvrti byl zkolaudován poslední rodinný
obecní dům. Z Nové Vsi do Janoviček byla
vyměněna nefunkční svítidla veřejného osvětlení.
Stále se uvažuje o celkové modernizaci osvětlení
v obci. Dále počítáme s rekonstrukcí, nebo sanací
mostních objektů. Jedná se např. o mostek u
Škrobárny, nebo lávku v Janovičkách. Stále usilujeme
o rekonstrukci mostu u prodejny, který má ve správě
SÚS Pardubického kraje. S tím souvisí i jeho

rozšíření o šířku chodníku, nebo vybudování lávky
pro pěší vedle stávajícího mostu. Navázal bych na
mostní chodník s tím, že během ledna předložím
předběžný návrh chodníku od zastávky k poště. Jen
okrajově a pro představu: navrhuji začátek úseku
naproti autobusové zastávce, další trasa po pravé
straně dolů směrem k prodejně. Po přechodu přes
Loučnou naváže na stávající chodník u prodejny.
Souběžně začne u Penzionu na levé straně levá
větev, která naváže na stávající chodník u Procházků,
projde u hospody Na Podskalí a bude pokračovat po
levé straně. S tím souvisí i rozšíření stávající
komunikace na pravé straně. Úsek bude pokračovat i
přecházet napravo před odbočkou do Nové čtvrti a
bude končit v odbočce u Pošty. Všechny přechody a
snížení budou bezbariérové. Chodník bude tvořen
zámkovou dlažbou typu I šedá Best do drti 4-8 a 15
cm podkladní vrstva z ŠD. Vjezdy k nemovitostem

budou z ŠD 15 cm, 10 cm CS, drť 4-8 a zámková
dlažba typ I 8 cm.
Po listopadovém šetření na místě byl navržen
objekt skládky hřbitovního odpadu. Na poště bude
muset být zřízeno samostatné WC pro zaměstnance.
Dále trvá problém s opravami místních a účelových
obecních komunikací a dalších objektů a staveb, ale
rok od roku se zvyšující finanční náklady znemožňují
jejich rychlejší a rozsáhlé opravy. Musíme doufat, že
se některé okolnosti, počínaje politickou situací
v naší zemi do budoucna konečně obrátí k lepšímu a
přibude více dotací menším obcím, které jsou stále
opomíjeny.
Na závěr bych chtěl všem spoluobčanům popřát
do roku 2005 pevné zdraví, pohodu a splnění všech
neuskutečněných přání v pracovním i osobním
životě.
Za stavební komisi Ing.Pavel Matys

Komise životního prostředí se v kalendářním roce 2004 zabývala běžnými záležitostmi, které spadají do její
kompetence, jako je například povolování skácení stromů či keřů. Nepravidelně byly prováděny kontroly obsahu
popelnic. Přestože jsou v obci kontejnery na sklo a 1x měsíčně se provádí sběr plastů, přesto tyto materiály spolu
se zahradním a stavebním odpadem někteří občané stále dávají do popelnic.
Členové komise se spolupodíleli na obnově zeleně v prostoru 2. a 4. rybníka.
V říjnu 2004 se člen komise ing. Jiří Kopřiva zúčastnil v České Třebové semináře „Odpadové hospodářství
v praxi“.
Za komisi životního prostředí Ladislav Procházka
Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
ve své zprávě bych Vás chtěl seznámit s činností
Služeb veřejnosti v letošním roce. Po celý rok
zajišťují Služby veřejnosti pravidelně každý týden
s KUKA vozem svoz domovního odpadu. Dále
v zimním období zajišťují pracovníci služeb údržbu
a posyp silnic v obci. Další činností „služeb“ je
možnost odvozu fekálií s fekálním vozem, který byl
v listopadu po dlouhodobé opravě, zakoupení
nových hadic a technické prohlídce uveden do
provozu a může sloužit pro potřeby občanů.
Řidičem tohoto vozidla je pan Luboš Šťastný,
v případě zájmu občanů se obracejte přímo na něho.
Další službou pro občany je možnost využití
nakladače Hon, který byl také po delší dobu
nepojízdný pro poruchu servořízení. To bylo dáno
do opravy a po delší čekání na opravu bylo
namontováno a nakladač je opět připraven k použití.
Řidičem-strojníkem nakladačem je pan Jiří Profous.
Bohužel se nepodařilo zprovoznit nákladní vozidlo
MTS, které je pro vadnou nádrž více než půl roku
mimo provoz. Nová nádrž zatím není k sehnání. Po
případné opravě by toto vozidlo také sloužilo
k potřebám občanů. Dále Služby veřejnosti
obhospodařují elektrické hrabátko, jehož služby
mohou občané také využít.
Opět se ale staly případy, že někteří občané dali
do popelnice těžké a rozměrné kusy, tím se opět

poškodila násypka vozu a tak po vysypání popelnice
někdy zůstávají zbytky popela na silnici. Dále se
množí stížnosti občanů na deformace popelnic při
vysypávání. Pokusíme se s pracovníky dílny tento
problém zkonzultovat a dle možností tuto
nepříjemnou věc vyřešit.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
pracovníkům, kteří se podílí na práci pro Služby
veřejnosti. Dále bych chtěl všem spoluobčanům
popřát do roku 2005 pevného zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a pracovních úspěchů.
Za komisi služeb Jaromír Švec

Zpráva o činnosti komise školské a kulturní
při OÚ Zámrsk v roce 2004
Komise se ke svým jednáním schází v původním
složení, pravidelně jsou zváni zástupci Hasičů Zámrsk
a Janovičky a TJ KBT Zámrsk. Jejich pravidelná účast
umožňuje koordinaci jednotlivých akcí v obci,
sjednání spolupráce mezi spolky a Obecním úřadem
a také vyříkání si případných problémů. Tato
spolupráce se osvědčila a rozhodně bychom v ní
chtěli pokračovat.
Práce MŠ A ZŠ je pravidelně prezentována
v Zámršťáčku a proto ji nebudu podrobněji rozebírat.
Protože se pomalu blíží sestavování obecního
rozpočtu na příští rok, musíme se zaměřit na
potřebné investiční akce především v MŠ, tak aby
objekty splňovaly požadavky podle norem EU, což
vyplývá z kontrol KHS.
Krátce bych chtěl připomenout nejvýznamnější
akce, které se uskutečnily v letošním roce.
K akcím s dlouhou tradicí patří jarní koncert, který
se letos konal 16. května z důvodu vrtošivého počasí
na sále Hospody Pod Zámkem. Vystoupení paní Evy
Kriz Lifkové sklidilo zasloužené ovace plného sálu a
patřilo k nejlepším v celé historii koncertů. I účast
zámrských občanů byla vcelku slušná.
O týden později – 22. května zajišťovala ŠKK ve
spolupráci se ZŠ a MŠ dětský den na Májovém
Zámrskání. Tematika zimních olympijských her byla
vzhledem k počasí víc než aktuální, ale později se i
počasí umoudřilo. Podle startovních lístků se soutěží
zúčastnilo 360 dětí.
Dále se zmíním o několika akcích, které jsme
neorganizovali, přesto je potřeba o nich říci několik
slov.
26. května se konal již 9. ročník Memoriálu
Václava Flídra, který pořádají Hasiči Janovičky. Ti si
zároveň výstavkou dobových fotografií, kronik a cen
z hasičských soutěží připomenuli 80. výročí založení
hasičského sboru v Janovičkách. Memoriál měl jako
již tradičně vysokou úroveň a tak nás velice mrzí
informace, která zazněla při vyhlašování výsledků a

to, že příští jubilejní 10. ročník bude zároveň
posledním. Chtěl bych otevřít jednání s oběma
hasičskými spolky v obci a pokusit se i za případné
spolupráce obecního úřadu zajistit pokračování akce,
případně i ve změněné podobě v dalších letech.
Dále bych se chtěl zmínit o akci, která nám
rozhodně radost neudělala – jednalo se o snad
fotbalový turnaj skinů na zámrském hřišti.
Hned na úvod bych chtěl říci, že obecní úřad
podobné akce nepovoluje, zvlášť pokud tento sraz
byl prezentován jako sportovní akce. Pouze u
hudebních produkcí platí pro organizátory ohlašovací
povinnost, ani tyto akce se nepovolují.
Ke srazu skinů chci důrazně říci, že si podobné
akce v Zámrsku nepřejeme a pokud by se měly
opakovat, budeme muset hledat cesty, jak jim
zabránit.
Kdo by chtěl akci skinů zlehčovat,
tak
připomínám, že to byli právě čeští skini, kteří se
zhruba v počtu 200 zúčastnili smutečního pochodu
v bavorském Wunsiedelu k 17. výročí sebevraždy
Rudolfa Hesse – pobočníka Adolfa Hitlera a
odsouzeného válečného zločince. Další akce –
tentokrát v Praze – koncert skinů v Hospůdce Karla
Hašlera, který byl za války umučen nacisty
v koncentračním táboře – to už je drzost do nebe
volající.
Že na hřišti je možné nabídnout zdařilé akce,
dokazuje jak tradiční turnaj o pohár Obecního úřadu,
tak i oslava 85. výročí založení organizované kopané
v Zámrsku a akce zcela nová – turnaj v malé kopané,
který vykazoval i velice slušnou diváckou účast.
25. září se v parku uskutečnila zdařilá akce
„Odpoledne pro lípu“. Součástí programu byl i
tradiční podzimní koncert – v parku vystoupila
folková skupina MUZIGA manželů Vedralových.
Součástí programu byly tématické soutěže pro děti,
opékaly se klobásy, po celý zbytek dne k poslechu i
k tanci zahrála skupina Minaret svižné country.
Ukázalo se, že i za poměrně malých finančních
prostředků lze připravit hodnotný program pro různé
věkové skupiny. Takže všem, kdo se podíleli, ještě
jednou díky. Mnohé z účastníků oslavy překvapilo, jak
je zámecký park pro podobné příležitosti vhodný.
Výsledek ankety Strom roku 2004 nemusím
připomínat, nebývalou pozorností sdělovacích
prostředků je Zámrsk a jeho šestikmenná lípa
v obecném povědomí. Zájem o naši obec mohl
v týdnech po vyhlášení akce pozorovat každý, kdo
ukazoval cestu do parku návštěvníkům i ze značně
vzdálených koutů naší vlasti. Za tento výsledek patří
velký dík Základní škole a ředitelce školy paní
Jandové.
Naše lípa se stala tak populární, že byla dokonce
svým způsobem zneužita ve volební kampani před
druhým kolem voleb do senátu parlamentu ČR. Štěstí
kandidátu za ODS naše lípa nepřinesla a vzhledem

k velmi těsnému výsledku voleb mohla být i oním
pověstným jazýčkem na váhách.
V souvislosti s touto akcí bych chtěl ještě říci, že
práce pedagogů v mateřské i základní škole nás může
naplňovat uspokojením. A myslím tím především
práci na budování občanské společnosti. Mateřská
škola se dlouhodobě věnuje ekologické výchově a
Základní škola tuto činnost dále rozvíjí. Škola a
školka pravidelně přispívají do obecní tiskoviny
Zámršťáček a o jejich příspěvky nemusíme prosit.
Tím přejdu k Zámršťáčku. Musíme si přiznat, že
je co zlepšovat. Občan by si chtěl přečíst příspěvky o
aktuálním dění v obci a tyto zprávy dlouhodobě
chybí. Vzhledem k tomu, že na veřejná zasedání
Obecního zastupitelstva chodí hrstka občanů, stává se
Zámršťáček jedinou možností jak občany informovat
o tom, co se v obci děje. Jinak se informace šíří
cestou „jedna paní povídala“ ve značně zkreslené
podobě.
Činnost roku 2004 jsme ukončili spoluprací při
tradičním Vánočním koncertu žáků ZŠ v kostele sv.
Martina a i letos bylo možné si po skončení koncertu
zapálit Betlémské světlo.
Nyní na počátku roku 2005 musíme řešit problém
zvaný školská rada. Povinnost zřídit školskou radu
vyplývá z nového školského zákona a obec jako
zřizovatel školy má mnoho povinností. Školskou radu
zřizuje, stanoví počet jejích členů a vydává její volební
řád.
Protože sdělovací prostředky informovaly jen o
některých novinkách z nového školského zákona,
alespoň stručně:
Školská rada je orgán školy, který umožňuje
zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým

pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě
školy. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu
volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí
pedagogičtí pracovníci školy, přičemž ředitel školy
nemůže být jejím členem. Školská rada zasedá
nejméně dvakrát ročně, funkční období členů je tři
roky.
Kompetence školské rady jsou poměrně rozsáhlé:
1. Vyjadřuje
se
k návrhům
školních
vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování.
2. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
3. Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.
4. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků.
5. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů
rozvoje školy.
6. Projednává návrh rozpočtu právnické osoby
na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a
navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
7. Projednává inspekční zprávy České školní
inspekce.
8. Podává podměty a oznámení řediteli školy,
zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy.
Nečinnost školské rady přitom může zapříčinit
v krajním případě i výmaz školy ze školského rejstříku
– tedy její zrušení.
Závěrem bych rád poděkoval členům komise
školské a kulturní za činnost v roce 2004. Těším se na
další spolupráci.

Sociální komise pokračovala i v roce 2004 ve své
tradiční činnosti. Během roku členky komise (pí.
Profousová, Šmejdová, Hradecká a Kajsrlíková)
navštívily s dárkovými balíčky naše nejstarší občany,
kteří oslavili osmdesát a více než osmdesát let. Těchto
oslavenců bylo celkem 27: 80 let oslavilo 7
spoluobčanů, 81 let oslavilo 5 spoluobčanů, 83 let
oslavilo 6 spoluobčanů, 85 let oslavili 3 spoluobčané,
86 let oslavili 2 spoluobčané a 1x jsme byli gratulovat
k 87., 88., 95. a 98. výročí narození. Všem oslavencům
jsme popřály hodně zdraví a štěstí.
Společně s dětmi ze Základní a Mateřské školy
jsme přivítaly 5 nových zámrských občánků. Děti
miminkám zarecitovaly, zahrály na zobcovou flétnu a
zazpívaly.
K významným životním výročím jsme zaslaly
celkem 38 blahopřání, z toho 11x k 50. výročí
narození, 12x k 60., 6x k 70. výročí a 9 gratulací jsme
zaslaly občanům, kteří oslavili 75 výročí narození.
V měsíci prosinci jsme navštívily zámrské občany,
kteří nyní žijí v domově důchodců v Chocni a ve

Vysokém Mýtě. Předaly jsme jim květiny, dárkové
balíčky od dětí, tiskovinu Zámršťáček a pohlednice
Zámrsku.
Za komisi sociální Marcela Kajsrlíková

Za školskou a kulturní komisi Pavel Janík

Vážení spoluobčané, dovolte nám
v krátkosti přiblížit činnost Hasičů
Zámrsk v roce 2004.
Zásahová jednotka našeho sboru, ve které je
zařazeno devatenáct členů, měla v roce 2004 sedm
výjezdů, ať již k požárům a technickým zásahům, tak
i ke dvěma prověřovacím cvičením. Naše jednotka
vyjíždí do sedmi minut, i když má za povinnost
podle zákona vyjet do deseti minut. Vyjíždí vozidlo
CAS 32 v počtu 1+3.
Zásahová jednotka je pravidelně proškolována jak
teoreticky a prakticky, tak i v rámci prověřovacích
cvičení s HZS Vysoké Mýto. Jednotka byla
v letošním roce vybavena novým zásahovým
oblekem „Volunteer“, k němu nám výrobce zaslal
jako bonus zásahové rukavice a ochrannou kuklu.
Též se zakoupily nové zásahové opasky, zásahové
rukavice, zácharanné lano. Novým členům sboru se
zakoupily pracovní stejnokroje PS II. Členové budou
po dovršení osmnácti let postupně zařazováni do
zásahové jednotky. Byly též zakoupeny nové
zásahové hadice. Některé ochranné a další potřebné
vybavení pro kvalitní a náročnou práci při zásahu u
požáru jsou zakoupeny z vlastních finančních
prostředků – vydělali jsme si na ně brigádami a
diskotékami, na některé věci obdržela obec dotaci.
Teď v krátkosti o výjezdech naší zásahové
jednotky:
První výjezd 25. ledna 2004 v 15:39 až 16:00 –
technický zásah v naší obci. Jednalo se o
rozmrazování vody v bytovce na sídlišti. Další výjezd
byl opět technický a to 21.2. v 13:13 – 17:30 – úklid
spadlého stromu na bytovku na sídlišti. Po tomto
výjezdu následovaly dva výjezdy k požárům a to 5.5.
v 14:50 – 17:30 do Vysokého Mýta k požáru dílny u
rodinného domu, další výjezd je 14.6. v 19:35 – 21:26

k požáru stohu ve Šnakově. Dne 18.6.2004 se v obci
Dobříkov uskutečnilo námětové cvičení okrsku, které
bylo součástí oslav 110. let založení hasičského sboru
v Dobříkově. V roce 2004 následovaly ještě dva
výjezdy – 9. srpna v 15:21 – 16:45 k požáru strniště
na poli u Rzů a 26. října proběhlo námětové cvičení
ve spolupráci s HZS Vysoké Mýto na mlýn
Fullhamer na Valše.
Během 2004 jsme také pořádali různé akce:
v únoru se uskutečnil Diskoples a ve spolupráci se
Základní školou Dětský maškarní ples s průvodem
masek z křižovatky. V březnu proběhl sběr starého
železa. V květnu se naše družstvo zúčastnilo
fotbalového turnaje na místním hřišti (umístilo se na
4. místě). Letní měsíce jsou tradičně vyhrazeny
diskotékám – pořádali jsme dvě, a poslední kulturní
akcí roku 2004 byla v prosinci Štepánská diskotéka.
Naše družstva se v rámci svých možností
zúčastňovala soutěží v požárním sportu. V květnu se
na okrskovém kole soutěže v Janovičkách se družstva
mužů i žen umístila na 2. místě ve své
kategorii.26.června na Memoriálu Václava Flídra
získali muži I. 4. místo, muži II. nebyli hodnoceni,
ženy I. získaly 2. a ženy II. 3. místo.
Hasiči do budoucna využijí bývalou skládku
v cihelně. Na tomto místě se postupem času
vybuduje hasičský areál, který bude sloužit k výcviku
i pořádání soutěží v požárním sportu. Práce na areálu
začaly v únoru rozhrnutím navezené zeminy. Poté
byla část areálu urovnána bránami a smykem. Po
tomto dorovnání jsme tuto část uhrabali a oseli. Areál
se celé léto pravidelně sekal. Po těchto úpravách se
část areálu již může k uvedeným účelům využívat,
další úpravy areálu budou následovat.
Hasiči Zámrsk
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