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číslo 1

vydává obecní úřad Zámrsk pro informace o dění v obci

výdaje na spoluúčasti financování, které budou zhruba mezi 15 až
35% celkových nákladů.
Z Programu obnovy venkova Pardubického kraje každoročně
čerpáme 100 tisíc korun na různé akce obnovy v obci (v loňském a
předloňském roce to bylo například na výměnu oken v budovách
základní školy, obecního úřadu a bývalé kotelny, dříve výtah v
Penzionu nebo přestavba zázemí kuchyně MŠ). Letos bychom
příspěvek rádi využili na revitalizaci zahrady mateřské školy,
rekonstrukci jejích chodníčků a výstavbu pergoly pro venkovní pobyt
dětí. Z téhož programu zamýšlíme prostřednictvím podprogramu
mikroregionu Kulturní dědictví Vysokomýtska zrekonstruovat
náhrobek u hrobu obětí transportu smrti na místním hřbitově.
V loňském roce se k havarijnímu stavu přiblížily dva mosty v obci.
Prvním je most u škrobárny, který doslova hrozí zřícením. Druhý
most na hřiště je v o něco lepším stavu, vzhledem ale k vysoké
frekvenci využívání jak osobami, tak vozidly jako jediný přístup na
fotbalové hřiště je jeho oprava větší prioritou. V současné době
poptáváme zhotovení projektové dokumentace, kterou použijeme
ve stavebním řízení na opravu mostu.
Plánovaná stavba kanalizace se táhne jako červená nit několika
posledními roky činnosti zastupitelstva. Projekt, který máme k
dispozici a na který bylo vydáno v roce 2007 stavební povolení
(jehož platnost jsme již dvakrát museli nechat prodloužit) je navržen
jako z části splašková, zčásti tlaková kanalizace s výtlakem na
čistírnu odpadních vod do Šnakova. V době, kdy obec na základě
druhé podané žádosti o dotaci neuspěla z důvodu vysoké
nákladnosti stavby v přepočtu na jednoho obyvatele, jsme se začali
ptát, zda nepřichází v úvahu jiná, levnější varianta, např. s jednou až
dvěma čistírnami přímo v obci. Nechali jsme znovu nezávisle
prověřit i tyto varianty řešení (první propočty výhodnosti odvedení
odpadních vod byly provedeny před započetím projektování v roce
2004). Přesto ale závěry všech možných úvah vedly zpátky k
původnímu scénáři, a to odvést odpadní vody z obce na centrální
čistírnu do Šnakova. Takto naprojektovaná stavba je zároveň v
souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického
kraje. Soulad s tímto dokumentem je jednou ze zásadních a nutných
podmínek při žádosti o podporu z veřejných zdrojů. Nyní leží naše
třetí žádost o dotační prostředky již více než rok na Ministerstvu
zemědělství a stále o ní není rozhodnuto. V případě úspěšnosti nás
čeká stavba, na jejíž spolufinancování si obec bude muset vzít
zhruba třináctimilionový úvěr. Po dokončení stavby kanalizace
budou mít jednotlivé domácnosti povinnost se ke kanalizačnímu
řadu připojit. Přesto je ale vyřešení odkanalizování domů nutností.
Tlačí nás k němu současné zákony a rok od roku se zpřísňující limity
pro vypouštění odpadních vod.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám na stránkách prvního letošního Zámršťáčku
popřála úspěšný rok 2012, plný pohody a zdraví.
Jako vždy se v prvním čísle chci věnovat informacím o plánech a
záměrech obce pro letošní rok. Nebude zcela jednoduché zvládnout
všechny akce, které máme v plánu zrealizovat. Obtížnost spočívá v
poklesu ekonomiky země a s tím souvisejícím očekávaným
snížením příjmů obce. Z pohledu stavu bankovního účtu obec
rozhodně nehospodaří špatně, uspořené prostředky je ale nutné
cíleně šetřit pro případ budování obecní kanalizace. Při takové velké
akci v řádu několika desítek milionů bude nutno vzít si úvěr, a každou
korunu, kterou si budeme muset půjčit, pak na úrocích vrátíme
dvakrát. Promítne se to bohužel v omezených investicích do dalšího
majetku obce, šetření prostředků pro případnou stavbu kanalizace
je však nezbytností.
Přesto nás i letos čekají mnohé úkoly. Předně chceme dokončit
započaté akce, popřípadě v nich pokračovat. Týká se to hlavně
přístavby kabin na hřišti. Hrubá stavba je hotova od minulého
podzimu a letos by měla být přístavba dokončena - nová šatna pro
sportovce, místnost pro rozhodčí s dalším využitím pro stolní tenis,
popř. jako další kabina, sprchy a WC. Na dokončení je nejvyšší čas,
stávající prostory už nevyhovují a začíná v nich být poněkud těsno.
Slibně se rozvíjí oddíl elévů mladší přípravky a v loňském roce SK
Zámrsk založil ženský fotbalový oddíl. Trénuje v něm přes dvacet
dívek a letos se děvčata už chystají vyjíždět za zápasy. Ženských
fotbalových oddílů není mnoho a případné soupeřky budou děvčata
hledat spíš ve vzdálenějších městech. Se založením a provozem
ženského oddílu se pojí mnoho práce, úsilí a zapojení mnohých
členů SK nad rámec obvyklé zájmové činnosti. Ženský fotbalový
oddíl je ne zcela běžnou záležitostí a je to svým způsobem pozitivní
reklama fotbalového klubu i obce. Velice zodpovědně přistupují
členové SK i k tréninkům mladší přípravky, dorostu a mužů a jejich
úsilí se zúročuje ve výborných výsledcích. Mnoho práce také
odvádějí na areálu hřiště. Musím na tomto místě poděkovat členům
fotbalového klubu Zámrsk za jejich činnost v loňském roce,
obětavost a ochotu věnovat svůj čas zájmovému sportu a práci s
mladšími sportovci.
Vrátím se ale k našim letošním plánům. Další rozběhlou stavební
akcí je rekonstrukce schodiště u hrobky Zásadských na místním
hřbitově. Její rekonstrukci realizujeme za pomoci dotačních
příspěvků Pardubického kraje a Ministerstva kultury, takže pro obec
není z hlediska nákladů tolik bolestná. Navíc lze tuto akci rozložit do
delšího časového období s možností dokončení restaurátorských
prací až v následujících letech. Hřbitov s oběma hrobkami
(historickými památkami) je v majetku obce, a každé vlastnictví nás
zavazuje k péči o svůj majetek. Troufám si říci, že prostory hřbitova
se v poslední době změnily k lepšímu. Na tomto místě bych chtěla
poděkovat panu Aleši Šmejdovi ze stavební komise, který v loňském
roce ve svém volném čase vymýtil a vyčistil zarostlé okolí Gottlovy
hrobky.
Netrpělivě očekáváme výsledky žádostí o dotaci, podaných na
Státní fond životního prostředí. Týká se to projektu ošetření
stromořadí v obci včetně revitalizace parku, dále realizace
bezdrátového rozhlasu v obci a dalších opatření v rámci zvýšení
protipovodňové ochrany obce i projektu výměny topného zdroje v
místní prodejně spolu s výměnou dveří a oken se zateplením a
fasádou celé budovy. SFŽP od podzimu opakovaně odkládá
rozhodnutí o přidělení dotací, současný avizovaný termín možného
rozhodnutí je koncem března. V případě, že budou naše žádosti
úspěšné, čekají nás částečně již v letošním a následně příštím roce

Ženský fotbalový oddíl SK Zamrsk
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Zleva nahoře: Trenér Martin Bálek, Pavlína Novotná, Petra Norková,
Martina Teplá, Milena Wetterová, Veronika Jiráská, Soňa Zahradníková,
Lucie Nejedlá, Katka Klofandová, Soňa Novotná, Asistent R.Matoušek
Dole: Denisa Kavková, Karolína Skopalíková, Jana Novotná,
Tereza Malínská, Adéla Benešová, Radka Bidlová, Karolína Svobodová

Pouze z obecních prostředků však nic nepostavíme. Obec je tak
vlastně tlačena k něčemu, čemu nemůže dost dobře dostát.
Nedokážeme odhadnout vývoj v oblasti vodohospodářství a
ekonomiky. Dotační prostředky jednoznačně vysychají. Pokud je
obec získá, vybuduje se zde stavba, která na jednu stranu vyřeší
problém „kam s ním“, tedy s odpadní vodou z domácností, zároveň
ale nastane obyvatelům povinnost platit stočné. Odpady ze všech
domácností budou svedeny do jednotného systému, který bude
muset být prakticky 100% funkční, aby bylo KAM vypouštět.
Přiznám se, že tento fakt mne na celém systému trochu
znepokojuje. Vraťme se ale z oblasti hypotetických úvah zpátky k
naší realitě a plánům do letošního roku. Větší akce jsem zde zmínila,
z těch drobnějších bych uvedla například dokončení prostoru
autobusové zastávky v Janovičkách (zbývá dodělat plocha ze
zámkové dlažby) a zbudování vyhovujících zpevněných ploch pro
kontejnerová hnízda v obci. Teď ale obrátím pozornost k
oddychovým aktivitám. Musím říci, že mám velkou radost z širokého
záběru činnosti kulturní komise. Pořádá v obci mnoho zajímavých
akcí, občany hojně navštívených a pozitivně hodnocených. Velice
mne potěšil i nově založený ochotnický soubor Papeto, který
debutoval na prknech jeviště Pohostinství v Podskalí s divadelním
kusem Černý den na Tolštejně. V poslední době se prostě v Zámrsku
„stále něco děje“ a já doufám, že lidé neztratí chuť a elán a na
podobné pěkné akce se můžeme nadále těšit. Velice pozitivně také
hodnotím úroveň Zámršťáčku, díky redaktorce Daniele Lamberské
se pozvedl a stal se opravdu zajímavým časopisem. Nedá mi to,
abych v těchto souvislostech nezmínila jednu takovou zvláštní věc.
Tou je pro mne dost málo pochopitelná a sice již jen sporadicky, ale
přece jen občas se stále objevující určitá averze vůči obyvatelům
sídliště Na Skalce. Ještě dost „starousedlíků“ se stále dívá na
obyvatele nového sídliště jako na „lidi odjinud“, nedokáže je přijmout
a cítí vůči nim jistý odstup. Přitom právě za mnoha výše zmíněnými
aktivitami stojí často obyvatelé nového sídliště. Ano, jsou to
převážně mladí lidé s odlišným pohledem na mnoho věcí, ale
uvědomme si, že každý má právo na svůj názor a pokud tím lidem
kolem sebe neškodí, ale naopak pomáhá, je to jen dobře, že je
takový, jaký je. Vždyť všichni další občané se mohou zúčastnit třeba
zábavného sportovního odpoledne, Martinských oslav, divadla nebo
plesu, a mít z toho svůj vlastní „užitek“ dobrou náladu, kterou si
odnesou s sebou domů! V ochotě dělat něco pro jiné je třeba ostatní
spíše povzbudit, a ne se k nim stavět zády. Musím zde připomenout
jednu důležitou věc, která se kultury také vlastně týká: V letošním
roce nás čekají oslavy významného výročí 130 let od založení
hasičského sboru Zámrsk. Práce tohoto sboru a jeho zásahové
jednotky je velmi důležitá a hasiči Zámrsk si pěkné oslavy rozhodně
zaslouží. Termín oslav je určen na předposlední víkend v červnu a já
věřím, že se našim hasičům společně s obcí podaří připravit
zajímavý program a celá akce bude důstojným připomenutím
dosavadní dlouhé historie místního sboru.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem složkám obce, které jsem
dosud nejmenovala, za jejich činnost v loňském roce. Poděkování
patří také hasičům Zámrsk, hasičům Janovičky i členům
Mysliveckého sdružení Majka. Posláním místní Základní i Mateřské
školy je výchova a vzdělávání dětí. Zapojení obou těchto organizací
do života obce je ale významnou nadstavbou jejich činnosti a všem
zaměstnancům obou škol za jejich práci patří velký dík. Chci také
vyzdvihnout práci členů obecního zastupitelstva i jednotlivých
komisí a výborů. Zmíním zejména práci komise sociální pod
vedením MUDr. Peškové. Hanka Pešková s členkami sociální
komise a dalšími ochotnými jednotlivci stojí i za pořádáním
každoroční tradiční Tříkrálové sbírky. Práci kulturní komise jsem již
uvedla, a nemohu zapomenout ani na členy komise životního
prostředí, komise pro výstavbu a členy kontrolního a finančního
výboru. Jejich činnost není pro občany tolik viditelná, ale chod obce
by se bez ní rozhodně neobešel. Vážení kolegové a přátelé, děkuji
Vám za Vaši práci a přeji, aby Vám vydržel pracovní elán!
Poděkování patří ale i Vám všem, jednotlivým občanům, kteří svou
běžnou denní činností pomáháte zlepšit životní podmínky nás všech
třeba udržováním vzhledného okolí svých domů, popřípadě jiným
zapojením do života a potřeb obce.
Vážení občané, doufám, že se nám všem letošní rok vydaří.
Zuzana Tvrzníková, starostka

Vážení spoluobčané,
6.1.2012 proběhla v naší obci tříkrálová sbírka. Ráda bych Vás
informovala o jejím průběhu. Letos se na organizaci podílely tři
skupinky dětí - dvě skupinky koledovaly v Zámrsku, jedna v
Janovičkách. Skupinka v Janovičkách vykoledovala 2 494 Kč, v
Zámrsku se vykoledovalo 5 492 Kč a 5 079 Kč. Celkem tedy bylo
vybráno pozoruhodných 13 065 Kč.
Letos se koledování zúčastnily tyto děti - Zbyněk Říha, Eliška
Tomanová, Lucka Pešková, Johanka Tomanová, David Pešek,
Matěj Říha, Michaela Matysová, Lucka Novotná a Blanka
Horáčková. Jako vedoucí skupinek se zúčastnili paní Yveta
Tomanová, pan Pavel Matys a paní Marcela Kajsrlíková. Sbírku
jsme zahájili v 9 hodin ráno. Děti se přestrojily do tříkrálových krojů a
s veselou tváří vyrazily k vašim domovům. Počasí nám celkem přálo,
den jsme si moc užili.
Děkuji všem dětem a vedoucím skupinek za ochotu pomoci. Dík
patří i maminkám všech dětí a maminkám, které nám připravily
občerstvení. A hlavně děkujeme vám všem, kteří jste přispěli do
kasičky a podpořili tříkrálovou sbírku.
Přeji pěkné ukončení zimy a ještě krásnější nástup jara.
MUDr. Hana Pešková

Informace o změně ordinačních hodin
platnost od 1.3.2012
MUDr.Hana Pešková, Vysoké Mýto
praktická lékařka pro děti a dorost
tel. 465 423 944, www.hanapeskova.klekari.cz

středa 7:00-7:30 plánované odběry

Zpráva finančního výboru za rok 2011
Finanční výbory dle zákona o obcích (zákon 128/2000 Sb.) mají za
úkol kontrolovat hospodaření s majetkem a s finančními prostředky
obce. Zákon také ukládá finančním výborům plnit i další úkoly
zadávané zastupitelstvem obce v průběhu volebního období.
Všechny výše jmenované povinnosti jsme se snažili během roku
poctivě naplňovat. Finanční výbor během roku 2011 uskutečnil
celkem 8 kontrol. Kontrolní činnost byla zaměřena jednak na
kontrolu hospodaření se svěřenými rozpočtovými prostředky a to u
mateřské a základní školy Zámrsk. Nutno dodat, že nebyly shledány
žádné nedostatky, všechny poskytnuté prostředky byly
kontrolovanými subjekty čerpány účelně v souladu se stanovenými
podmínkami. Další činnost výboru se zaměřila na kontrolu účetnictví
po formální i věcné stránce a také na kontrolu pokladny a související
kontrolu pokladní evidence. Ani zde nebyly zjištěny žádné
nedostatky. Během roku se finanční výbor scházel dle potřeby. Za
uplynulý rok to bylo celkem pětkrát. Na schůzkách byly
projednávány výsledky kontrol a byly připravovány podklady pro
zasedání rady a veřejná zasedání zastupitelstva. V našich
doporučeních a návrzích dbáme vždy o to, aby s prostředky Obce
Zámrsk bylo nakládáno, co nejúčelněji. V případě zajištění dotací na
kanalizaci v roce 2012 čekají Obec Zámrsk velké výdaje, které lze s
rozpočtovými příjmy naší obce unést jen při rozumném
hospodaření. I s tímto záměrem připravujeme rozpočet obce na rok
2012 a rozpočtový výhled na další tři roky. Tímto děkuji současným
členům finančního výboru Michalovi Teplému a Miroslavovi Mikešovi
za příkladnou spolupráci na obecních záležitostech. Všem občanům
Zámrsku přeji šťastný rok 2012.
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Martin Pilař

Anketa www stránky obce

B)
Obecní zastupitelstvo ukládá:
1) Radě obce vést jednání s firmou Brück ohledně
neuzavřených vzájemných záležitostí.
C) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Informaci místostarosty o proběhlých přípravách na
rekonstrukci mostů u škrobárny a na fotbalové hřiště.
2) Poděkování fotbalového oddílu SK Zámrsk za
podporu v roce 2011 a informace o činnosti.
3) Příkaz starostky obce k provedení řádných
inventarizací a plán inventarizací za rok 2011.
4) Zamýšlený prodej fekálu Praga V3S a následný prodej
bude řešit rada obce.
5) Informace starostky o podání žádosti na zateplení a
výměnu zdroje vytápění v obecní prodejně, stavu akce
obnovy schodiště na hřbitově, stavu akce přístavby na
hřišti SK Zámrsk
6) Informaci starostky o instalaci kamerového systému u
SOA Zámrsk.
7) Informaci starostky obce o proběhlém dílčím
přezkoumání hospodaření obce
8) Nepřehledný stav pozemní komunikace ve Staré Vsi a
špatné osvětlení

V anketě s otázkou „ Jakou známkou byste současné webové
stránky obce ohodnotili? (známky 1 až 5 jako ve škole)“, zveřejněné
na webových stránkách obce www.zamrsk.cz , účastníci ankety
naše webové stránky nehodnotili nijak lichotivě – nad jedničkami a
dvojkami převládaly spíš trojky, čtyřky i pětky. Hodnotitelé mají jistě
představu o tom, co bychom na webových stránkách mohli změnit k
lepšímu, případně přidat. Přivítáme proto Vaše náměty na zlepšení!
Upozorňujeme zároveň, že oficiální webové stránky obce musí
splňovat určitá pravidla, která nelze překračovat, takže možná ne
všechny návrhy půjde zrealizovat. V každém případě se ale těšíme
na podnětné návrhy, které můžete zaslat například E-podatelnou,
nebo předat písemně přímo na obecní úřad.
náhled webových stránek obce

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 6.2.2012
(usnesení č. 9)
A)
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1)

Inventarizační zprávu za rok 2011
2) Zvýšení odměn velitelům zásahových jednotek SDH
obce, a to JPO III Zámrsk a JPO V Janovičky ze
současných 100,- Kč na 1.100,- Kč s platností od
1.1.2012
3) Zprávu o uplatňování územního plánu obce Zámrsk,
vypracovanou odborem územního plánování MěÚ
Vysoké Mýto za období 2/2008 1/2012
4) Zhotovení územní studie na lokalitu 5a Bv a 5b Bv
územního plánu
5) Pronájem a budoucí prodej majetku ve vlastnictví
obce, a to budovy č.p. 164 v Zámrsku, stavební parcely
č. 302 a parcely č. 231/55 dle zveřejněného záměru
obce č. 1/2012 přihlášenému zájemci panu P.D. z
Chocně
6) Vyhrazení práva zastupitelstvu obce ve věci
rozhodování o případném konkursu na místa ředitelů
školských zařízení, zřizovaných obcí
7) Prodloužení funkčního období ředitelek obou
školských zařízení, zřízených obcí, o dalších 6 let s
počátkem období od 1.8.2012
B) Obecní zastupitelstvo ukládá:
1) Radě obce provést výběr dodavatele územní studie na
lokalitu 5a Bv a 5b Bv územního plánu
C) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Informace starostky z dění v obci - o proběhlém
přezkoumání hospodaření obce, poděkování Diakonie
Broumov, aukce na dodávku energií, změny v dopravě
(Oredo), projednávání EIA na R35, stav žádostí o dotace,
Horáčkovi psi, převod pozemku hřbitova do majetku obce,
anketa SUS

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 12.12.2011
(usnesení č. 8)
A)

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Odložení rozhodnutí o změně trasy průplavu D-O-L do
doby projednání a uzavření nedořešených záležitostí
mezi obcí Zámrsk a firmou Brück
2) Stanovení rozpočtového provizoria obce na první
čtvrtletí roku 2012 takto: Příjmy ve výši 2.008.050,-Kč a
výdaje ve výši 2.008.050,-Kč
3) Odložení rozhodnutí o zhotovení územní studie 5a-Bv
a 5b-Bv do vyřešení rozsahu studie.
4) Uzavření darovací smlouvy, kterou bude převeden
pozemek hřbitova p.č. 242 v k.ú. Zámrsk spolu se
součástmi z majetku Římskokatolické farnosti Zámrsk
do majetku obce Zámrsk.
5) Podání žádosti o dotaci z Programu Pardubického
kraje na rekonstrukci a výstavbu sportovišť, program
C1 na rekonstrukci a dostavbu kabin SK na hřišti v
Zámrsku
6) Podání žádosti o dotaci z programu Pardubického
kraje (podpora stavební obnovy a restaurování
kulturních památek) na rekonstrukci schodiště u
hrobky Zásadských z Gamsendorfu, následně i podání
žádosti o dotaci na tuto akci na Ministerstvo kultury,
památková péče, program Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností.
7) Předběžný příslib finančního příspěvku Farnosti
Zámrsk na opravu střešní konstrukce kostela sv.
Martina v případě, že Farnost obdrží na tuto opravu
grant z dostupných dotačních titulů, a to nejméně ve
výši minimální nutné spoluúčasti obce; konkrétní
částka bude určena v připravovaném rozpočtu obce na

V roce 2011 jsme se naposledy rozloučili s těmito
spoluobčany:
Vlastou Šedovou, Annou Kopřivovou, Vlastimilem Merklem,
Janem Knödlem, Dagmar Fořtovou, Věrou Souškovou,
Zdeňkem Bilíkem, Miloslavou Merklovou, Jiřinou
Rösslerovou a Zdeňkem Drahošem.
Čest jejich památce!
V roce 2011 jsme do obce přivítali celkem pět nových
občánků.
Narodili se: Ela, Vojtěch, Markéta, Leona a Sabina.
Gratulujeme rodičům k narození jejich děťátka a miminkům
přejeme mnoho zdraví a radosti ze života!
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Maškarní karneval v mateřské škole

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Zámrsk,
okres Ústí nad Orlicí pro školní rok 2012/2013
Ředitelka MŠ v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2012/2013.

Začátkem února nahradila vánoční výzdobu rodina šmoulů,
zvířátka, mořská panna s vodníkem, rytíř s princeznou, na vlascích v
šatně i ve třídě zazářily barevné lampiony a girlandy, pódium se
proměnilo v zimní království. Nic tedy nebránilo tomu, aby vypukl
tradiční maškarní rej. Hudba všechny přítomné - princezny, víly,
kovboje, vodní žíňku, spidermany, Zorra, piráty, Bořka stavitele a
další pohádkové postavy a zvířátka nenechala dlouho v klidu. Tanec
po čase vystřídala módní přehlídka masek a soutěže. Složit
pohádkové puzzle, vylovit ryby, poznat postavy pohádek a přiradit je
do dvojic byla hračka. Sebrat princezniny korálky (lentilky) za
pomocí brčka či objevit správné pořadí barevných korálků už tak
snadné nebylo. Ještě, že se děti mohly posilnit vlastnoručně
vyrobenými božími milostmi a jednohubkami. Ty jim dodaly energii
na závěrečné dovádění s nafukovacími míčky.

Přijímají se děti, které dosáhnou věku tří let nejpozději k 31.12.
2012Tiskopisy (žádost o přijetí dítěte a evidenční list) je možné
vyzvednout v mateřské škole u pedagogických pracovnic, případně
stáhnout na www.zamrsk.cz – odkaz mateřská škola – směrnice a
dokumenty. K zápisu přineste vyplněnou žádost a evidenční list (na
kterém nesmí chybět potvrzení dětského lékaře o zdravotním stavu
dítěte a jeho očkování), rodný list dítěte a občanský průkaz.

příprava na maškarní karneval

Upozornění na změnu v zákoně ohledně vyhlašování přijatých
dětí: Pořadí přijatých uchazečů se vyvěsí v mateřské škole na
nástěnce v šatně dětí a to pod registračním číslem, které bylo
přiděleno při přijetí žádosti. Přijatým se nevydává rozhodnutí, ani se
jinak nedoručuje. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí,
kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn v pondělí 21.5.2012.
Rozhodnutí o nepřijetí se budou zákonným zástupcům dětí vydávat
v MŠ v pondělí 21.5.2012 v době od 13:00 do 15:00 hodin. Pokud si
je rodiče osobně nevyzvednou, bude jim rozhodnutí odesláno
poštou do vlastních rukou. O přijetí dítěte do mateřské školy
rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií. Kritéria
pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2012/2013 jsou zveřejněna
www.zamrsk.cz - odkaz mateřská škola - směrnice a dokumenty a
na nástěnce v mateřské škole.

Zápis do MŠ se uskuteční ve středu 9.května 2012
v Mateřské škole Zámrsk od 13:00 do 15:00 hodin

V Zámrsku 13.3.2012 - Případné dotazy zodpovíme
na tel.: 465 481 213 nebo mail:mszamrsk@seznam.cz

Divadlo
Premiéra divadelní hry
Snad nikdo, kdo přišel v pátek 3. února do Pohostinství v Podskalí na
divadlo, nemohl být zklamán. Divadelní kus o jednom dějství „Černý
den na hradě Tolštejně“ v podání místních skvělých ochotníků z
nově založeného spolku PAPETO jednoznačně pobavil! Výkony
všech herců byly úžasné a pod vedením erudovaného režiséra
všichni účinkující předvedli svůj nesporný talent. Dobrá zpráva
podtitulek divadelního kusu „aneb veselé krveprolévání“ se na
pódiu, kam se při své divadelní smrti herci museli složit, naštěstí
nenaplnil, při hře se nikdo nezranil a všichni se mohli zúčastnit
následné děkovačky s bouřlivým ohlasem diváků. Doufejme, že
premiéra hry nebyla zároveň derniérou a že se můžeme těšit na
reprízu hry! PAvle, PEtře a TOmáši, dovolím si vznést jednu prosbu,
kterou zároveň určitě vystihnu přání mnoha dalších, kterým se vaše
divadlo moc líbilo: prosím, aby váš divadelní spolek měl chuť
pracovat dál a připravil pro nás nejméně jednu novou divadelní hru
ročně!

Zuzana Tvrzníková

maškarní karneval

Čas utekl jako voda a masopustní veselí bylo u konce. Jaro a zima
(p. učitelky), parta Besip (p. kuchařky), čarodějnice (p. Růžičková) i
pohádkové postavy v podání dětí se musely z pohádky přenést zpět
do reálného života. Nezbývá tedy, než poděkovat maminkám, které
nám v hojném počtu pomohly s organizací karnevalu a těšit se na
další společně prožité chvíle.
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Výzva k pomoci obecní prodejně

Vážení Zámršťáci, také skvělí divadelní diváci!
Toto oslovení si dovoluji použít, neboť mě napadá pokaždé, když si
vzpomenu na 3. února, kdy se konalo divadelní představení právě
začínajícího amatérského divadelního spolku. V onen pátek byla na
programu rytířská fraška s dlouhým názvem Černý den na Tolštejně,
aneb veselé krveprolití tamtéž. Úsměv na vaši tváři a nadšené přijetí
vystupujících herců hned od první repliky odbouralo zábrany k jejich
prvnímu kroku na “prkna“ a vytvořilo příjemnou atmosféru spojení
diváka s herci. Hercům se hrálo příjemně a uvolněně a to díky vám a

Místní obecní prodejna slouží občanům již dlouhá léta. Prodejna se
smíšeným zbožím je v obci, velké jako je naše, velmi potřebná a my
bereme jako samozřejmost, že si zde můžeme nakoupit. Sortiment
místní prodejny je opravdu „smíšené zboží“, od čerstvých
základních i trvanlivých potravin přes drogistické zboží až třeba k
některým drobným dárkovým předmětům. Prodejna tak dobře
poslouží i těm, kteří běžně nezajíždějí za nákupy třeba do Vysokého
Mýta. Ceny v prodejně jsou příznivé, směle snesou srovnání s jinými
obchody, mnohé zboží je dokonce levnější. Úroveň prodeje
rozhodně není špatná. Současná ekonomická situace však tvrdě
tlačí k zemi jak velké obchody, tak i malé prodejny v obcích. Bohužel i
v místní prodejně nepříjemně pociťujeme snížení tržeb. Nechceme v
zájmu ekonomické prosperity omezit služby, které prodejna
poskytuje, abychom zachovali jejich jistou úroveň, a hledáme cesty,
jak zlevnit její provoz. Nechceme, aby místní prodejna fungovala
jako ty v mnohých jiných obcích s omezeným sortimentem zboží,
kratší prodejní dobou, pečivem a dalšími základními potravinami
pouze „na objednávku“ apod. Vše ale funguje jako spojené nádoby
jakmile bychom chtěli ušetřit například na výdajích na mzdy, muselo
by dojít k omezení prodejní doby a to by mělo za následek snížení
prodeje a tržeb. Omezení sortimentu by mělo stejné důsledky.
Někdo v prodejně nenachází to zboží, které by si přál, další rozšíření
sortimentu by ale znamenalo vynaložit větší finance, a ty prodejna
má zase jen z dříve prodaného zboží. Téměř každé snížení nebo
omezení prodeje má za následek nižší koupěschopnost dalšího
zboží do prodejny, a když zákazníci nenajdou na prodejně to, co
chtějí nakoupit, jedou jinam, a opět prodejna vydělá méně peněz…
Je to jako v začarovaném kruhu. Vše se zkrátka odvíjí od toho, kolik
má prodejna zákazníků a kolik prodá zboží. Obracíme se proto na
vás, občany, s prosbou o pomoc naší prodejně. Prosíme, pomozte
udržet zde na obci funkční prodejnu, která bude schopná nabízet
celodenně dostatek kvalitního zboží. Pomoc je jednoduchá - více
zde nakupujte. Pomůžete tak prodejně, a tím i naší obci a ostatním
spoluobčanům.

rádi si připomenou svůj první zážitek. Nechtějí ale zůstat jen u
vzpomínek, a proto plánují další, a tak nejprve bych rád seznámil ty z
vás, kteří by ještě rádi představení navštívili, s plánem repríz. Ještě v
březnu opakujeme “ Černý den“ 18.března v Dobříkově v hospodě u
Jany ve sportovním areálu a 31.března v Zámrsku v hospodě V
Podskalí, kde se tentýž den koná i dětský karneval. Dále bychom
rádi předvedli nějaké další představení se standardnější délkou, ale
nemáme zatím vybráno, o přípravě nějaké další hry vás budeme rádi
včas informovat. Využiji ještě příležitosti poděkovat za obětavou
spolupráci při vzniku kulis Elišce Matysové, která nám všechny
namalovala, Luďkovi Novotnému za umožnění zkoušek a
představení, a obecnímu úřadu za podporu.

Obecní úřad

INFO psi

Za divadelní spolek Pavel Pešek

Téma „psi“ - poprvé...
S oteplením odtál sníh a objevil se nám starý problém - psí hromádky
na cestách a kolem nich. Tedy ne, že by se tam v jiném ročním
období neobjevovaly, ale po zimě jich tam je vždycky o něco více. Ze
sněhu je často nesbírají ani ti páníčkové, kteří jindy po svém psovi
uklidí. Ty hromádky po sobě sice zanechali psi, ale že by tam neměly
zůstat, to psíci nevědí, a hlavně to nijak nemohou ovlivnit. Je to
jenom na těch, kdo je venčí. A vždycky znovu překvapí, kolika lidem
je jedno, co po jejich procházce se psem na zemi zůstane. Kolikrát
zůstanu s pusou dokořán, když na vlastní oči vidím, kdo je schopen
psa nechat na veřejnosti vyvenčit a nenapadne ho „to“ po něm
sebrat. A jsou to slušní a vážení občané, dokonce třeba i
vysokoškolsky vzdělaní.
Znovu apeluji na všechny majitele psů: uklízejte po svých psech na
veřejných prostranstvích! Hromádka se občas v trávě u cesty sice
“ztratí“, ale nepříjemně překvapí toho, kdo trávu bude sekat.
Sekačka tu hnědou páchnoucí hmotu umí pěkně rozstříkat kolem.
Pro venčení bez úklidu není vhodná ani louka za Penzionem, kterou
využívají k procházkám se psem většinou obyvatelé sídliště Skalka.
Tráva z louky se používá k přímému krmení hospodářských zvířat, a
znečištěná výkaly je znehodnocená. Nehledě na to, že psi bývají
často přenašečem střevních parazitů. Představte si, že by vám
někdo nabídl k jídlu nemytou zeleninu ze záhonku, kde se venčí psi dobytek je vlastně ve stejné situaci. Snad nemusím ani připomínat,
že absolutně nevhodnou plochou pro venčení psů jsou dětská
hřiště, ale tam je teď po zimě naskládána taky slušná řádka hovínek.
Stejně tak je jich spousta v místním parku.
Neuklízení exkrementů při venčení psů je nešvar, který stále
kritizujeme, ale nedaří se ho vymýtit. Kolikrát už jsem si lámala hlavu
nad tím, jak jej lidi odnaučit. Lidi se schovávají za anonymitu,
zveřejňovat jména psovodů - hříšníků podle našich zákonů nejde…
Ale psi takové zákonné ochrany nepožívají! Takže si docela
pohrávám s myšlenkou zavést v Zámršťáčku novou rubriku - který

Zelená jídelna

Přijďte nás navštívit v nově otevřené jídelně
v ul.Pražská 251, Vysoké Mýto
(bývalá zdravá výživa Rosnička)
Výběr ze dvou jídel
(vegetariánské a makrobiotické,
jedno z nich je bezlepkové)
Možnost rozvozu zdarma
při odběru alespoň tří jídel v jedné obci
Celozrnné dezerty vhodné i pro diabetiky,
saláty, svačiny…..

Tel. 775 922 773, 777 041 062
e-mail:zelenajidelnarosnicka@seznam.cz
www.zelenajidelnarosnicka.webnode.cz

Těšíme se na Vás!
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pes ze které části vsi byl v minulém čtvrtletí spatřen, jak učinil
hromádku a ona tam po něm zůstala… A tak by si každý mohl
přečíst, že to byl například rotvajler z Nové Vsi, bílý kříženec ze
sídliště nebo apricot pudl z Janoviček. To by pak lidi přemýšleli, cože
to je za páníčka, že si po psu ani neuklidí.

Na žádost Pardubického kraje zveřejňujeme následující informaci:

Staňte se mistry svého oboru
Milí žáci,
blíží se jeden z nejdůležitějších kroků ve vašem životě. Chvíle, kdy
se spolu se svými rodiči budete rozhodovat o budoucím profesním
zaměření a vybírat si ten nejvhodnější obor vzdělávání. A to nejen s
ohledem na vaše studijní předpoklady, praktické dovednosti a
schopnosti, ale i na potřeby naší společnosti na trhu práce.
Máte hlavu na to, abyste dělali i rukama. Staňte se tedy žáky
střední odborné školy nebo učiliště. Učte se a vyučte se tomu,
co vás baví, dělejte práci, která vás uživí.
Pardubický kraj přizpůsobil nabídku oborů vzdělávání ve středních
školách počtu žáků vycházejících z 9. ročníků základních škol a
především aktuální poptávce zaměstnavatelů a názoru odborné
veřejnosti.
Pardubický kraj zavedl systém stipendií v oborech, které si trh práce
žádá nejvíce. Jejich seznam je konzultován s úřadem práce,
hospodářskou komorou i svazy zaměstnavatelů. Při hodnocení
klademe největší důraz na úspěšnost žáků v praktických
dovednostech.
Pardubický kraj také nabízí nové unikátní a žádané obory
vzdělávání
Mechanik plastikářských strojů (SOU Svitavy)
Průmyslová ekologie (Střední průmyslová škola chemická
Pardubice)
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (SŠ
stavební a VOŠ stavební Vysoké Mýto)
O vzdělané lidi v těchto oborech mají velký zájem společnosti s
velkým potenciálem. Uvedené obory jsou zařazeny do systému
stipendií a například obor Mechanik plastikářských strojů se těší
stejné podpoře jak ze strany kraje, tak i ze strany společnosti
REHAU Moravská Třebová. Už žáci prvního ročníku tak budou
pobírat dvojí stipendium.
Pardubický kraj intenzivně jedná se svazy podnikatelů a příslušnými
ministerstvy v potravinářství, v dopravě a v dalších resortech. Na
základě těchto jednání jsou uzavírány sektorové dohody, a to i na
úrovni jednotlivých odborných škol a konkrétních zaměstnavatelů.
Milí žáci, vážení rodiče, přeji vám, aby vaše rozhodnutí při výběru
oboru vzdělávání bylo správné a přineslo mladé generaci pocity
naplnění, úspěchu a v budoucnu i existenční jistoty a společenskou
prestiž.

Téma „psi“ podruhé, tentokrát na vážnější notu
Musím se přiznat, že je mi až hanba před všemi spořádanými
občany, kteří byli nějakým způsobem poškozeni smečkou psů pánů
Horáčkových. Při existenci dnešních zákonů, které jsou vymyšlené
našimi zákonodárci už snad proti všemu a proti všem bez ohledu na
zdravý rozum, přesto neexistuje žádná zákonná síla, která by
dokázala slušné občany a jejich zvířata ochránit před touhle
smečkou zdivočelých psů. Ti mají díky laxnímu přístupu jejich
majitelů bohužel často možnost prakticky volného pohybu po okolí.
Všechny orgány, které by do případného řešení situace mohly
teoreticky zasáhnout, se chovají bezzubě, právě proto, že jim naše
zákony neumožní zasáhnout tak, aby nebyly překročeny. Držitelé
zbraní, myslivci i soukromé osoby, mají jasně stanoveno, v jakém
případě mohou svou zbraň použít a v případě neoprávněného
použití riskují ztrátu licence. Všechno, co Policie ČR a Státní
veterinární správa mohou udělat pro zamezení dalších škod,
způsobených těmito psy, už v minulosti učinily nebo činí. Náš obecní
úřad se opakovaně na tyto instituce obrací, ale výsledek je vždy
tentýž.
Před měsícem jsme podali na oba majitele psů žalobu ve věci
obecného ohrožení. Psi, kteří v posledních letech pokousali několik
lidí a roztrhali snad desítky kusů drůbeže, jsou podle nás skutečným
obecným ohrožením. Přestože jsou to psi spíše střední velikosti, tak
když se jich pět řítí na jednoho člověka, dodávají si ve smečce
navzájem odvahy a jsou schopni velmi vážně ublížit, a to nechci
myslet na nejhorší. Bohužel reakce Policie ČR byla tato: Nejedná se
o obecné ohrožení, neboť nebyla způsobena škoda značného
rozsahu, tj. nad 500.000,- Kč; při pokousání nedošlo k vážnému
poškození zdraví - „paní starostko, vždyť ti pokousaní lidé neměli
ani neschopenku…“ Naše trestní oznámení bylo poté postoupeno
Městskému úřadu v Mýtě jako přestupek. Pokud by bylo přijato a
postoupeno soudu, mohl by soud v řízení nařídit majitelům opatření
k zamezení pohybu těchto psů, a pokud by nařízená opatření nebyla
splněna, mohlo by dojít i k zabavení agresivních zvířat. Bylo by to na
dlouhé lokte, ale snad by to spělo k nějakému konci. Policie nám
doporučila podat místo trestního oznámení spíše občanskoprávní
žalobu, dle § 127 občanského zákoníku, ale po konzultaci s
právníkem jsme k tomuto kroku dosud nepřistoupili soud by trval
několik měsíců, opět by se jednalo pouze o pokuty, které by
pravděpodobně nebyly hrazeny a muselo by dojít k vymáhání
exekucí bez možnosti uložení opatření… Vše se tak povleče několik
let a psi budou mezitím dál vesele pobíhat po vsi…
Obecní úřad má jen velmi malé možnosti s tímto stavem něco
udělat. Opakovaně s oběma majiteli psů jejich potulky po vesnici
řeším, má to však vždy jen krátkodobý účinek. Stále doufám, že si
oba majitelé psů uvědomí závažnost situace a zamezí do budoucna
jejich volnému pohybu. Skutečně se jedná o vážnou situaci, při které
jde doslova o zdraví ostatních občanů.

Vaše
Jana Pernicová
členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu
a památkovou péči

Informace k autobusovým jízdním řádům

Zuzana Tvrzníková, starostka
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Na základě zkušebního provozu z prosince až února připravila firma
Oredo další změny v autobusových jízdních řádech. Jak budou
vypadat, zjistíte z níže uvedených odjezdových časů. K naší velké
nespokojenosti byl zrušen autobus s odjezdem z Vysokého Mýta v
19,40 (chrudimská linka) a bohužel také noční autobus okružní linky
V. Mýto V. Mýto ve 22,25. Četnost denních linek byla prakticky
ponechána se zapracováním několika našich dřívějších připomínek.
S návrhem zrušení obou večerních spojů jsme vyjádřili zásadní
nespokojenost. Noční linku jako možnou návratovou linku z druhé
směny firmy Iveco podporují i další obce na její trase Dobříkov,
Sruby i Slatina. Lidé si na linku od prosince nestačili ani zvyknout a
už je rušena. Takže zaměstnanci se sice dostanou autobusem na
druhou směnu, ale nedostanou se z ní domů. Takže budou muset
opět jezdit osobními vozy. Paradoxní na celé věci je přitom to, že tzv.
„zkušební provoz“ probíhal v lednu a části února, kdy měla firma
Iveco odstávku a druhá směna nepracovala. Toto zjistili pracovníci
Oreda až na základě připomínky naší obce koncem února!!
Pokud je záměr Pardubického kraje dostat lidi zpět do autobusů,
musí se jim nabídnout správné spoje ve správnou dobu. Také je
třeba vzít v úvahu to, že lidi je potřeba jezdit autobusem NAUČIT.
Nějakou dobu trvá, než lidi autobus vůbec zaregistrují, a s jeho
využíváním musí mít dobré zkušenosti. Bohužel po negativních
zkušenostech z přelomu letošního roku lidé většinou ztratili

v autobusovou dopravu důvěru a bude dlouho trvat, než budou
smysluplné spoje (za který považujeme noční spoj z Vysokého Mýta
linky 926) opět využívány.
Co se týká našich připomínek k vlakovým jízdním řádům, budou
řešeny (pokud vůbec) k 1. červenci letošního roku.

KDO JSOU HASIČI A CO DĚLAJÍ
Když slyšíme, jak houkají sirény a vzápětí se okolo nás přeženou
hasičské vozy, každého hned napadne, kdepak nám zase co hoří.
Pro většinu lidí jsou hasiči jedni, ale ve skutečnosti se určitým
způsobem rozdělují na ty, kteří si práci hasiče vybrali za své povolání
a ty, kteří tuto činnost vykonávají dobrovolně ve svém volném čase.
Všem dohromady, ale jde o jedinou věc, rychle a kvalitně pomoci
těm, kteří se dostali do nebezpečí a je ohroženo jejich zdraví, životy
nebo jejich majetek.

Jízdní řády autobusů od 1.4.2012
Autobusové linky jezdí pouze ve všedních dnech! Uvedené
časy odjezdů ze Zámrsku platí pro zastávku Zámrsk Nová Ves,
křižovatka. Upozorňujeme, že na zastávku Zámrsk, odbočka k
žel. stanici (tj. Janovičky) nezajíždí chrudimská linka č. 703!

Chtě nechtě se musíme zmínit i o právních předpisech, kterými se
hasiči řídí. Jedná se zejména o zákon o Hasičském záchranném
sboru České republiky, který upravuje podmínky profesionálních
hasičů a dále zákon o požární ochraně, ve kterém je provedeno
členění jednotek požární ochrany na čtyři základní skupiny : HZS
kraje a HZS podniku to jsou ti, kteří vykonávají práci hasiče jako své
zaměstnání, JSDH podniku a JSDH obce to jsou hasiči, kteří svoji
činnost vykonávají dobrovolně mimo svoje zaměstnání. Když se
Vás zeptáme co dělají hasiči, nejčastěji uslyšíme odpověď, že hasí
požáry. Ano je to pravda, mají to již ve svém názvu „Hasičský
záchranný sbor“ . V názvu se však objevuje i druhé slůvko
„záchranný“ - tato činnost hasičů záchranářů je v dnešní době velmi
rozmanitá a tvoří již více jak 2/3 všech zásahů.
Jedná se zejména o výjezdy k dopravním nehodám, kde se provádí
vyprošťování osob z havarovaných vozidel a předlékařská pomoc.
Mezi další činnosti patří práce na vodě, čerpání vody z objektů,
likvidace olejových havárií a úniků nebezpečných látek. V mnoha
případech je nutná technická nebo technologická pomoc. Bohužel
se mezi zásahy množí o plané poplachy, kdy nezodpovědní občané
a jejich děti zavolají hasiče.
Toto je činnost, kterou provádí tzv. represivní složka. Vy se ale
setkáváte i s hasiči z odboru prevence, kteří se zabývají
schvalováním projektové dokumentace a účastní se kolaudací
objektů. Další provádějí kontroly u právnických a podnikajících
fyzických osob a u obcí. Po požáru zase provádějí zjišťování příčin
vzniku požárů.
Jak jistě sami uznáte, prevence je velice důležitá i v oblasti požární
ochrany a neměla by se zanedbávat, protože díky nedodržování
předpisů a díky nedbalosti lidí ročně vznikají tisíce požárů.
K dalším a především novým činnostem u hasičských záchranných
sborů krajů je ochrana a výchova obyvatel, krizové a havarijní
plánování. Tyto činnosti byly na HZS krajů převedeny z referátů
obrany a ochrany Okresních úřadů a regionálních úřadů CO.
Ochrana obyvatel velice úzce s činností hasičů souvisí. Jen si třeba
vzpomeňme na povodně a pak je nám jasné, že potřebujeme plány
varování, evakuace. Pro případy havárií plány havarijní a krizové,
které se zabývají řešení havárií a živelných pohrom.

Článek zveřejněný obcí dle plánu preventivně výchovné
činnosti v oblasti požární ochrany pro rok 2012

Sběratel koupí

STARÉ PIVNÍ LAHVE
Tel. 604 570 663 - p. Hovorka
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Rozlosování jarních fotbalových zápasů družstev SK Zámrsk

číslo 1 , březen 2012 - vydává obecní úřad Zámrsk pro informace o dění v obci
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