Číslo 2/2005

Zima v mateřské škole
Jen co od nás odešel čert a Mikuláš
s
andílkem,
začali
jsme
s
přípravami na Vánoce. Třídu i
šatnu provoněly jedlové větve
ozdobené slaměnými ozdobami i
papírovými
prostřihovánkami,
adventní věnce, stromek ze sololitu
polepený mechem a přírodninami,
dětské
výtvory
a
nechyběl
samozřejmě
ani
smrček
se
skleněnými ozdobami. Pro rodiče,
sponzory a hosty vyráběly děti
přáníčka z papíru a krajkové
záclony a dárečky – „neklid“ z
keramiky.
Pilné
nacvičování
básniček, písní i krátké scénky o
narození Ježíška prostřídal plavecký výcvik, návštěva divadelního představení ve Vysokém Mýtě i
koncert v ZUŠ. I před velkou nemocnost děti vše zvládly a mohly předvést svoji šikovnost na vánoční
besídce. Odměnou jim za to byla spousta dárků, které našly pod stromečkem. Chlapci se velmi
radovali z velkého stolního hokeje, aut a dřevěného koníka s vozem, děvčátka potěšil nákupní vozík,
kočárek a panenky. Tím však vánoční nadílka neskončila. Nechyběly ani dětské knihy a CD, velké
pěnové, papírové i dřevěné puzzle, skládací pyramida, provlékadlo, gymnastické míče, boby i
drobnější hračky. Velké překvapení čekalo na děti i po Novém roce. Jedničkou mezi dárky se stal
počítač! Děti se velmi rychle naučily ovládat výukové programy pro děti. Na počítači skládají puzzle,
hrají pexeso, vybarvují omalovánky, ale hlavně poznávají zvířátka, rostliny, život v lese, řeší úkoly o
přírodě. Nové hračky a pomůcky slouží nejen k dětským hrám, ale hlavně k rozvíjení dovedností a
znalostí dětí. Velký dík proto patří všem, kteří „Ježíškovi“ na dárky přispěli – OÚ Zámrsk, firmě
Brück, rodině Vařečkových, panu Kubů (sportovní klub Zámrsk), panu Půhonému (pila Zámrsk) a
Karose a.s. Vysoké Mýto.
Mgr. Lenka Hejduková

ZÁMRSKÁNÍ 2005
Tradiční májová akce s názvem „ Zámrskání 2005“ se koná v sobotu 14. května.2005. Tentokrát ale s jinou
pořádající agenturou než v minulých letech a za účasti Obecního úřadu. Máme zájem na tom, aby tradice
zůstala zachována, a tak ve spolupráci s Jiřím Novotným za TJ KBT Zámrsk a s pořádajícími agenturami
Lea a Regio jsme se zapojili do organizace a finančního zajištění uvedené akce. Obec požádala o příspěvek
z grantu Pardubického kraje a po jeho schválení a s příspěvkem obce předala na tuto akci 40.000,- Kč. Dále
Obecní úřad zajistil od podniků a podnikatelů sponzorský příspěvek v současné době ve výši cca rovněž
40.000,- Kč. Všem, kteří na Zamrskání přispěli nebo ještě přispějí, děkujeme. Obecní úřad v řídícím centru
zastupuje Školská a kulturní komise a rádi bychom požádali ostatní organizace a občany o jejich podporu a
případnou pomoc.
Vlastimil Profous, starosta

USNESENÍ zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 29.3.2005
A) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti rady OZ za období od 12/4 do 3/05
2) Informace obecního úřadu od posledního zasedání
3) Informace z porady starostů
4) Připomínky občanů k dění v obci
B) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Rozpočet obce Zámrsk na rok 2005
2) Nájemní smlouvy v č.p. 74 (pension) na byt č. 1 manželům Boženě a Janu Janíkovým a byt č. 3 Janu
Heuslerovi
3) Zapojení obce do kulturní akce „Zámrskání“ a vklad obce podle výše schváleného grantu Pardubického
kraje o který obec požádala do výše max. 75.000,- Kč
4) Uzavření smlouvy o dílo s Ing. Arch. Vaníčkovou na vypracování územního plánu obce
5) Závěrečný účet obce nza rok 2004
6) Žádost na Pozemkový fond ČR na bezúplatný převod pozemků vzniklých z p.p.č. 231/46 určených
k zastavění rozhodnutím o umístění stavby č.j.s.ú. 474/99/328/1/Po ze dne 24.5.1999 s nabytím právní
moci dne 16.6.1999; jsou to: p.p.č. 231/46, 231/80, 231/81, 231/82, 231/83, 231/84, 231/85, 231/86,
231/87, 231/88, 231/89, 231/90, 231/91 a 231/92 – vše KÚ Zámrsk
7) Prodej, případně směnu pozemků zastavěných v zemědělském středisku AGRAS Zámrsk č.p.p. 546/31,
546/5, 546/60, st. 193/5, 546/29, st. 224/2. Odkup vybavení dílen popřípadě směnu za pozemky v hodnotě
45.000,- Kč
8) Pronájem garáže užívané p. Rudolfem Přikrylem p. Pavlu Přikrylovi
9) Bezúplatný převod hasičského vozidla ze skladu ministerstva obrany
10) Ruší usnesení č. 4/11 z 27.12.2004 k prodeji náhonu u škrobárny a schvaluje nové usnesení, kterým se
odděluje část náhonu od stromového porostu. Náhon bude prodán p. Zdeňku Viktorinovi a stromový
porost bude nabídnut těžebním společnostem, popřípadě ponechán obci
11) Smlouvu s městskou knihovnou ve Vysokém Mýtě o odborné pomoci obecní knihovně v Zámrsku
s částkou 10.000,- Kč na obnovu knih

INFO...
Přihlášky dětí do Mateřské školy Zámrsk
na školní rok 2005/2006 se přijímají do 13. května 2005. K tomuto datu se přijímají přihlášky dětí, které nastoupí od
září 2005 i v průběhu školního roku. Tiskopisy přihlášek jsou k dispozici u pedagogických pracovnic mateřské školy.
Mgr. Lenka Hejduková, ředitelka MŠ Zámrsk
N E P Ř E H L É D N Ě T E !
K 31. 12. 2005 končí platnost občanských průkazů typu knížka (i těch, kde je vyznačeno „bez omezení“) a
„růžových“ řidičských průkazů. Pro občany, kteří potřebují vyřídit žádost o nový občanský průkaz, řidičský
průkaz nebo cestovní pas jsme zajistili:
•

Přítomnost fotografky, která zájemcům zhotoví fotografie potřebné na vydání výše uvedených dokladů
v pondělí 16. 5. 2005 v 16 hodin na Obecním úřadu v Zámrsku.

•

V úterý 24. 5. 2005 od 13 hodin pracovnice z oddělení dopravních a občanských agend při Mě.Ú. ve
Vysokém Mýtě opět na OÚ v Zámrsku vyřídí Vaše žádosti o nové doklady.
K žádosti o vystavení nového občanského průkazu si přineste starý OP, rodný list a 1 fotografii.
K žádosti o vystavení nového cestovního pasu si přineste: Občanský průkaz, starý cestovní pas, 1 fotografii a
200,- Kč. V případě žádosti zapsání dítěte do 15 let do pasu – oddací list nebo rodný list jednoho z rodičů a
rodný list dítěte.
V případě žádosti o vystavení nového řidičského průkazu si přineste: starý řidičský průkaz, občanský průkaz a 1
fotografii.
Již léta bylo odsouváno zřízení WC pro poštu přímo v budově. Zaměstnankyně pošty musely opustit pracoviště a
přejít do vedlejší budovy, což jim bezpečnostní předpisy nedovolují. Po poslední žádosti p. ředitele České pošty,
kde podmínil zřízením WC další zachování poštovního úřadu v Zámrsku, bylo nutné najít řešení. Při konzultaci
zástupci obce a České pošty odsouhlasili jediné možné řešení, a to zřízení WC v chodbičce mezi poštou a
kotelnou. Dosud byla využívána jako sklad MŠ. Termín provedení byl stanoven do konce dubna 2005. Současně
bude využit zbývající prostor a vybudováno WC pro obecní knihovnu, ve které předpokládáme při možnosti
využití přístupu na internet zvýšený počet návštěvníků. Třetí WC bude zřízeno pro personál MŠ, který dosud
využíval nevhodně umístěné WC v chodbičce vedle kuchyně.
Při jedné stavební akci budou tedy vyřešeny tři problémy. Realizaci provádí pracovníci „Zámrské stavební spol.
s. r. o.„ po stránce stavební a firma Voda, plyn, topení, Pavel Kopecký - instalace.
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a provozování veřejných knihovnických a informačních služeb nám jako
zřizovateli knihovny ukládá zpřístupnit nejpozději do 31. 12. 2006 internet uživatelům knihovny. Zákon neříká,
kde na to máme vzít. Využili jme možnost a podali žádost o dva granty. Grant z programu internetizace
knihoven v Pardubickém kraji na rok 2005 a žádost o připojení knihovny k internetu prostřednictvím
komunikační infrastruktury veřejné správy v rámci projektu „Projekt internetizace knihoven“ na Ministerstvo
informatiky České republiky. V případě kladného vyřízení žádostí, budeme moci využít této nové služby ještě
v letošním roce.

Sbírka diakonie
Diakonie Broumov, oblastní středisko sociální pomoci Úpice uspořádá v naší obci v sobotu 14. května v 10,00
hodin u budovy Obecního úřadu sbírku.
Přijímají: oblečení, prádlo, obuv – novou nebo málo nošenou, záclony, závěsy, lůžkoviny, spací pytle, deky,
peřiny i nesedrané peří. Hračky, knihy, domácí potřeby, prací a čistící prostředky. Možno odevzdat i sběrový
papír, tj. noviny, časopisy, kartony, staré poškozené knihy.
Neberou: nábytek, jízdní kola, kočárky, šlapací šicí stroje, stroje na cvičení, lustry, elektrické spotřebiče – pouze
výjimečně funkční, zachovalé.
Prosíme o dodržení stanoveného času. Po odjezdu auta nemáme možnost darované věci uskladnit.

OÚ

Rozlosování fotbalových utkání TJ Zámrsk
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MISTROVSKÉ UTKÁNÍ I. B. TŘÍDY – MUŽI - J A R O 2 0 0 5
26.03. v 15.00 hod.
Libchavy - Zámrsk
/auta - odj. ve 13.30 hod./
02.04. v 16.30 hod.
Zámrsk - Vysoké Mýto „B“
09.04. v 16.30 hod.
Mor. Třebová „B“ - Zámrsk
/bus - odj. ve 14.30 hod./
17.04. v 17.00 hod.
Zámrsk - Chroustovice
23.04. v 17.00 hod.
Semanín - Zámrsk
/auta - odj. v 15.30 hod./
01.05. v 17.00 hod.
Zámrsk - Rybník
08.05. v 17.00 hod.
Jevíčko - Zámrsk
/bus - s dor. ve 13.00,nebo auta 15.00hod./
14.05. v 17.00 hod.
Rychnov na Mor. - Zámrsk
/bus - odj. ve 14.45 hod./
22.05. v 17.00 hod.
Zámrsk - Městečko Trnávka
29.05. v 17.00 hod.
Králíky – Zámrsk
/bus - odj. ve 14.45 hod. z V.Mýta/
05.06. v 17.00 hod.
Zámrsk - Kamenná Horka
12.06. v 17.00 hod.
Horní Újezd - Zámrsk
/bus - odj. v 15.30 hod./
19.06. v 17.00 hod.
Zámrsk - Chrast
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MISTROVSKÉ UTKÁNÍ I. A. TŘÍDY – DOROST - J A R O 2 0 0 5
27.04. v 17,30 hod.
Řetová - Zámrsk
/auta odj. v 16.00 hod./
03.04. v 16.30 hod.
Zámrsk - Janov
09.04. v 14.15 hod.
Králíky - Zámrsk
/bus odj. ve 12.30 hod. z V.Mýta /
16.04. v 17.00 hod.
Zámrsk - Dolní Újezd
24.04. v 10.00 hod.
Proseč - Zámrsk
/auta odj. v 8.30 hod./
30.04. v 17.00 hod.
Zámrsk - Žamberk
08.05. v 14.45 hod.
Jevíčko - Zámrsk
/bus odj. ve 13.00 hod./
14.05. v 14.45 hod.
Prosetín - Zámrsk
/bus odj. ve 13.00 hod. z V.Mýta /
21.05. v 17.00 hod.
Zámrsk - Kameničky
28.05. v 14.30 hod.
Choceň - Zámrsk
/auta odj. ve 13.15 hod./
04.06. v 17.00 hod.
Zámrsk - Pomezí
12.06. v 14.45 hod.
Horní Újezd - Zámrsk
/bus odj. ve 13.15 hod./
18.06. v 17.00 hod.
Zámrsk - Sebranice
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MISTROVSKÉ UTKÁNÍ OP – STARŠÍ ŽÁCI - J A R O 2 0 0 5
03.04. v 13.30 hod.
Zámrsk - Řetová
10.04. v 10.00 hod.
Dolní Čermná - Zámrsk
/odj. v 8.30 hod./
17.04. v 14.00 hod.
Zámrsk - Luková
24.04. v 14.30 hod.
Libchavy - Zámrsk
/odj. ve 13.00 hod./
30.04. v 14.00 hod.
Zámrsk - Ústí nad Orlicí“B“
07.05. v 09.30 hod.
Vysoké Mýto „B“ - Zámrsk
/odj. v 8.30 hod./
15.05. v 10.00 hod.
Zámrsk - Červená Voda
21.05. v 10.00 hod.
Semanín - Zámrsk
/odj. v 8.45 hod./
29.05. v 10.00 hod.
Zámrsk - Rybník
04.06. v 13.30 hod.
Albrechtice - Zámrsk
/odj. ve 12.00 hod./
12.06. v 10.00 hod.
Zámrsk - Dolní Dobrouč
09.06. v 14.30 hod.
Sloupnice - Zámrsk
/odj. ve 13.15 hod./

Po roce opět v Zámrsku – Zámrskání 2005
Obec Zámrsk se po roce opět stane dostaveníčkem těch, kteří se chtějí dobře pobavit. V sobotu 14. května od
13 hodin bude zelený trávník fotbalového hřiště k dispozici dětem. V rámci letní olympiády na ně čeká
spousta soutěží a pěkné dárky. Po patnácté hodině už bude patřit jeviště Ivanu Mládkovi, Milanu Pitkinovi,
Lence Plačkové a Banjo bandu, Patriku Hezuckému a jeho hostům, mažoretkám a dalším účinkujícím. Večer
pak všechny určitě roztančí a rozezpívá Martin Maxa s kapelou Náhodná sešlost a místní kapela Detoxy.
Nebude chybět ani nejmenší český herec Jiří Krytinář. Celou akci moderuje Šárka Kubelková. Zámrskání 2005
je tentokrát pod taktovkou agentur Lea film production a Regio program, TJ Zámrsk a Obecního úřadu
Zámrsk a pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Michala Rabase a náměstka hejtmana Ivo Tomana.

V Zámrsku opět s Vámi a pro Vás – v sobotu 14. května od 13 hodin. Těšíme se na Vás!

Vydává obecní úřad Zámrsk pro informace občanům o dění v obci.
Připravila školská a kulturní komise. Duben 2005, č. 2. Všem nabízíme možnost otištění článků, informací, příp. inzerátů.

