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číslo 3

vydává obecní úřad Zámrsk pro informace o dění v obci

Pozitivní zpráva k vývoji financování obce

které v mnoha případech znáte, s některými máte třeba i osobní
zkušenost, popřípadě víte o konkrétních počinech, které pro náš kraj,
svoji oblast nebo svou obec vykonali. Budeme vybírat ty, kteří budou v
následujících čtyřech letech bezprostředně ovlivňovat život v našem
kraji. Každý z Vás může vhozením kandidátky pomoci budoucí zástupce
kraje určit, popřípadě na kandidátce i tzv. zakroužkováním podpořit
právě své favorizované kandidáty. Tyto volby skutečně jsou a budou
hlavně o našem kraji!

V poslední době neslýcháme mnoho pozitivních zpráv z oblasti financí.
V záležitosti příjmů ale naší obci jedna pozitivní zpráva před pár týdny
přišla - schvalovacím procesem prošel zákon o změně rozpočtového
určení daní (RUD) a 29. srpna jej podepsal i prezident republiky. A proč je
pro nás pozitivní?
Příjmy obcí a měst z převážné části tvoří státem vybrané a přerozdělené
daně, a to v určité částce na jednoho občana. Ne však ve stejném
poměru, s velikostí města částka stoupá, takže velká města v konečném
důsledku dříve získávala v souladu se zákonem v přepočtu až 6,5krát
více peněz na jednoho občana, než obce naší velikosti. Přitom v
porovnání s městem připadá v obcích na jednoho občana mnohem více
čtverečních metrů komunikací, které se musí opravovat, více metrů
trávníků, které je třeba sekat, veřejné osvětlení musí svítit, infrastruktura
fungovat... Takže tento poměr byl vlastně nepoměr. Od roku 2006, kdy se
zástupci několika malých obcí ze Zlínska rozhodli podat stížnost k
Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci této finanční
diskriminace občanů malých sídel, došlo k prvnímu navýšení příjmů obcí
v roce 2008 na poměr pouze 4,5 násobku (na základě realizace tohoto
navýšení byla po dohodě stížnost starostů ze Štrasburku stažena). Čtyř a
půl násobek byl však stále vysoce diskriminační. Na ochranu práv malých
obcí tedy starostové založili Sdružení místních samospráv, v němž je v
současné době registrováno cca 1200 malých obcí, a dále hnutí Starostů
a nezávislých. S úmyslem prosadit zlepšení příjmů obcí změnou RUD se
rozhodli členové hnutí STAN v minulých volbách kandidovat do
Parlamentu ČR. Výsledek by pravděpodobně byl nejistý, v úmyslu změnit
RUD ale hnutí STAN podpořila nově vzniklá strana TOP 09. Oba politické
subjekty tedy podepsaly smlouvu o spolupráci, která trvá do konce roku
2012. Po celé dva roky od parlamentních voleb poslanci hnutí STAN
spolu s poslanci TOP 09 tuto myšlenku krok za krokem prosazovali a
podařilo se změnit zákon tak, že nejmenší příjem na jednoho občana
bude od 1.1.2013 cca 9 tisíc Kč (doposud naše obec byla na prakticky
nejnižší hranici příjmu s částkou 6,8 tisíce na občana).

Zde jsou bližší informace k připravovaným volbám:
1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční
dne 12. října 2012 od 14,00 do 22,00 hodin a dne 13. října 2012
od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku číslo 1 v obci Zámrsk
je volební místnost v Obecní budově v parku (zasedací místnost).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním průkazem České republiky).
4. Pokud je volič vybaven voličským průkazem pro volby
do zastupitelstva kraje, může na tento hlasovat v jakémkoliv
volebním okrsku na území kraje.
5. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

Nashledanou při volbách!

Z. Tvrzníková, starostka

Volný byt v Penzionu
Informujeme občany, že v budově Penzionu je v současné době
volný byt. Jedná se o velmi pěkný byt v prvním patře (v budově je
výtah) o dvou obytných místnostech s kuchyňským koutem plus
příslušenství, celková plocha bytu je 44,5 m2. Zájemci o byt se
mohou přihlásit na místním obecním úřadě (tel. 465 481 221). V
případě více žádostí budeme postupovat podle závazných
pravidel, platných pro přidělení bytu v Penzionu.

Dlužno podotknout, že smlouva o spolupráci mezi hnutím Starostů a
nezávislých a stranou TOP 09 trvá až do konce letošního roku, takže na
jejím základě kandidují oba subjekty na společné koaliční kandidátce i
do letošních krajských voleb. Mnozí občané, kteří jsou oprávněně
znechuceni jednáním politiků, členům a příznivcům hnutí STAN
spolupráci s politickou stranou vyčítají. Je však třeba zdůraznit, že bez
spolupráce s vládní stranou by se navýšení příjmů malých obcí starostům
prosadit nepodařilo, protože tato myšlenka od počátku narážela na
odpor měst a velkých politických stran. V tomto případě se politici
zasadili o dobrou věc. Díky změně zákona o rozpočtovém určení daní
předpokládáme navýšení daňových příjmů naší obce v roce 2013 o více
než 1 milion korun.
Z. Tvrzníková, starostka

Obecní úřad Zámrsk

Místní poplatky
Upozorňujeme občany, že obec nemá povinnost zasílat jako připomínku
úhrady místních poplatků složenku a z úsporných důvodů od této praxe
obecní úřad ustoupí. Připomínáme, že místní poplatky za odpady a ze
psů je třeba zaplatit do 30. listopadu. Splatnost nájemného za pozemky v
aktuálním roce je vždy do 30. června. V případě, že poplatky nebudou
uhrazeny včas, obecní úřad je dle zákona oprávněn vyměřit poplatek
platebním výměrem s možností zvýšení poplatku až na trojnásobek.
Pokud budete mít zájem o informaci o poplatcích, které máte obci
uhradit, můžete se dotázat i e-mailem buď přes podatelnu na webových
stránkách obce, nebo přímo na e-mailové adrese: ouzamrsk@email.cz
Pokud máte zájem uhradit pravidelné poplatky obci bankovním
převodem, můžete je uhradit na číslo účtu Obce Zámrsk 9628611/0100
pod variabilním symbolem, který v sobě bude obsahovat druh poplatku
a nemovitost, za kterou je poplatek hrazen (viz níže):
Variabilní symbol platby bude vždy osmimístné číslo, složené z těchto
údajů:
První čtyři místa VS bude tvořit čtyřmístný účetní kód platby (odpady 1337, poplatky psi – 1341, stočné – 2321, pronájmy pozemků – 1012)
Páté místo určí část obce (Stará Ves – 1, Nová Ves – 2, Janovičky – 3)

Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva Pardubického kraje
Vážení občané,
o druhém říjnovém víkendu proběhnou volby do krajských zastupitelstev. Volby se uskutečňují ve zjitřené době ekonomické krize,
v době, kdy jsou do praxe zaváděna nepopulární opatření ještě
nepopulárnější vlády. Důvěra občanů v naše politiky je všeobecně velmi
nízká a z toho logicky pramení nechuť mnoha z Vás jít k volbám. Přesto si
dovoluji požádat Vás, abyste využili svého práva volit a říjnových voleb se
zúčastnili. Budeme tentokrát volit zástupce našeho kraje, osobnosti,
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Šesté až osmé místo určí číslo domu, v případě méně než trojciferného
doplňte PŘED něj nuly.
Pro ilustraci příklad:
Variabilní symbol platby za odpady obyvatel domu Zámrsk, Nová Ves 35:
13372035 (rozkódováno: 1337 = účetní kód, 2 = Nová Ves, 035 = číslo
domu)
V případě, že chcete uhradit poplatek jednotlivě jen za některé
obyvatele nemovitosti, uveďte do „Zprávy pro příjemce“ jméno, za koho
je platba hrazena.

5) Radě obce, aby podala informaci o vyhodnocení přijatých opatření
ke snížení výdajů a zvýšení příjmů společnosti Zámrská obchodní na 1.
zasedání obecního zastupitelstva v r. 2013
6) Starostce obce, aby ve spolupráci s účetní obce zajistila výběr
případných dlužných poplatků pana J.H. 3 roky zpětně.

Obecní úřad Zámrsk a Diakonie Broumov
vyhlašují
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk

- Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
- Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- Obuv veškerou nepoškozenou
- Hračky nepoškozené a kompletní

ze dne 3.9.2012 (usnesení č. 12)
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Změnu č. 1 územního plánu obce Zámrsk, a to tyto úpravy:
a) změnu trasy vedení plavebního koridoru D-O-L na základě Změnové
studie, zpracované společností VODNÍ CESTY a.s.
b) změnu v lokalitě čp. 26 v Janovičkách, a to ze současného využití
1. B - Bydlení venkovského typu na 2.B - Občanské vybavení komerční
zařízení malá a střední
c) změnu v lokalitě Cihelna z 2.C Občanské vybavení tělovýchovná a
sportovní zařízení na 7.C Krajinná zeleň přírodní dle návrhu obce
Pořizovatelem změny bude Městský úřad Vysoké Mýto, odbor
územního plánování.
2) Osobu zodpovědnou za spolupráci s pořizovatelem změny
územního plánu - starostku Zuzanu Tvrzníkovou.
3) Vyřešení změny v zastavěném území obce v lokalitě u rybníku
Prváku úpravou v zastavěném území obce plochou přestavby
4) Nepeněžitý vklad nemovitosti a technologického vybavení stavby
vodojemu Zámrsk včetně součástí a příslušenství do společnosti
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. Obec Zámrsk zvýší základní
kapitál společnosti převzetím závazku ke zvýšení vkladu nepeněžitým
vkladem obce, a to technická vybavenost (vklad vodojemu se všemi
součástmi a příslušenstvími) na st. parcele č. 275 v obci a KÚ Vraclav,
dle záměru obce 4/2012
5) Úhradu nákladů společnosti VaK Vysoké Mýto s.r.o. ve výši 7.800,- Kč
za znalecký posudek na ocenění vodojemu se všemi součástmi a
příslušenstvími
6) Odprodej pozemků v majetku obce p.č. 296/11 a 13/2 dle záměru
obce č. 3/2012 panu R.M. na základě jeho žádosti ze dne 22.4.2012, č.j.
140/2012/ST
7) Pronájem obytné budovy čp. 62 spolu se stavební parcelou p.č. 91 a
zahradou č. parc. 195/1 dle záměru obce č. 5/2012 panu J.H. na základě
jeho žádosti ze dne 24.8.2012, č.j. 365/2012/ST
8) Mimořádnou finanční výpomoc společnosti Zámrská obchodní spol.
s r.o. ve výši 210.000,- Kč.
9) Rozpočtové opatření č. 12:
zvýšení výdajů: 2141 5213 neinvestiční transfer prodejna 210.000,- Kč
snížení výdajů: 2321 6121 investice kanalizace
-100.000,- Kč
2141 5169 služby prodejna
-50.000,- Kč
2212 5171 opravy komunikace
-60.000,- Kč

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční ve dnech od 2. do 5 . října 2012, vždy
dopoledne od 9 do 11, odpoledne od 14 do 18 hodin na
Penzionu v Zámrsku (paní Janíková). Věci prosíme zabalte
do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitosti.
Více na www.diakoniebroumov.org

10) Přistoupení obce Zámrsk do Sdružení místních samospráv ČR na
základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv
České republiky

Co bychom měli vědět o komínech

B) Obecní zastupitelstvo ukládá:

Boty vyšetřovatele zanechávají hluboké otisky ve vodou rozmočeném
popelu na podlaze toho, co bylo ještě před několika hodinami výstavním
rodinným domkem. Ohořelé stěny, propadlý strop, z trosek nábytku se
dá jen stěží určit, co byla čalouněná souprava a co šatnová skříň. Žár
změnil dokonce i stylová kamna na tvar jakoby navržený výstředním
sochařem. Zeptáme-li se, co bylo příčinou tohoto požáru, odpoví
vyšetřovatel pohledem ke kamnům. Téměř půlmilionovou hodnotu má
na svědomí chybné připojení topidla ke komínu. Zdá se vám tento úvod
trochu chmurný, ale dobře poslouží k tomu, abychom si připomenuli
některé zásady požární bezpečnosti, bránící tomu, aby nás nestihl
podobný osud. A to jistě stojí za chvilku pozornosti. Již víme, že používání
amatérsky vyrobených topidel je nepřípustné, ušetříme si tedy své
kutilské vlohy pro bezpečnější příležitost a zvolíme některé z tovární,
zkouškami ověřené výroby. Při jeho zapojování budeme dbát na to, že
kouřovod nesmí být delší než tři metry a přesáhne´-li jeho délka 2 m,

1) Radě obce uspořádat výběrové řízení na vypracování změny
územního plánu dle zadání, které bude připraveno Městským úřadem
Vysoké Mýto
2) Starostce a místostarostovi připravit ve spolupráci s budoucím
zpracovatelem změny územního plánu a s právníkem obce dohody s
jednotlivými žadateli o změnu v ÚP na poměrnou úhradu
provedených změn dle jejich rozsahu
3) Starostce obce vyplnění příslušné přihlášky do Sdružení místních
samospráv ČR a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla
Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě dvou týdnů od jednání
zastupitelstva obce.
4) Radě obce ve spolupráci s finančním výborem a vedením prodejny
uložit společnosti Zámrská obchodní spol. s r.o. přijetí opatření pro
snížení jejích výdajů a zvýšení příjmů.
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Ohlédnutí za školním rokem 2011/2012
v Základní škole v Zámrsku

musí být pevně zakotven ve stěně, aby se zabránilo jeho vypadnutí.
Tomu brání i sesazení jednotlivých dílů proti směru úniku spalin.
Nemusíme snad ani dodávat, že improvizovaný, špatně pospojený
kouřovod z dílů nestejného průměru se postará o požár stejně dobře
jako najatý žhář. Otvory do komínového tělesa, takzvané sopouchy, je
třeba opatřit keramickou vložkou nebo zděří stejného průměru jako mají
kouřovody. Pokud se rozhodneme po skončení topného období topné
těleso uklidit, třebas z prostorových důvodů, je nutno komínový otvor
uzavřít nehořlavou ucpávkou, nejlépe však plechovým víkem patřičných
rozměrů. Nikdy nepoužijeme pro tento účel papír nebo jiný hořlavý
materiál. A co vlastní komínové těleso? Musí mít kompaktní
nepoškozené zdivo, musí být v každém případě omítnuto a obíleno to
platí i pro půdní prostory. Účelem není mít snad nejhezčí komín, ale
pouze takováto úprava zajistí dokonalou neprostupnost vůči spalinám a
přílišnému žáru. Právní předpis také předepisuje jednoznačně
provedení vymetacích a vybíracích otvorů. Musí být opatřeny dvojitými
plechovými nebo betonovými dvířky, nepoškozenými a dostatečně
těsnými. K péči o komíny patří i jejich pravidelné čistění, které má
význam nejen pro zachování požární bezpečnosti, ale i pro dokonalé
využití topného média. Čistění komínů svěříme vždy odborné firmě,
která případně rozhodne o dalších potřebných opatřeních pro bezpečný
a úsporný provoz. Zajímá vás, jak dopadl postižený majitel ze začátku
našeho povídání? Špatně. Vyšetřování místa požáru jednoznačně
prokázalo, že požár vznikl od kouřovodu vypadlého přímo na textilní
tapetu, použitou při úpravě stěn. Kromě toho, že ušetřil za pojistné a
bude si hradit škodu sám, čeká jej ještě právní postih, protože došlo i k
poškození sousedních objektů v řadové výstavbě. Doufáme, že tato
negativní zkušenost poučí i vás.

Milí spoluobčané,
prázdniny jsou za námi a je tu nový školní rok 2012/ 2013. V tomto čísle
bychom vám chtěli přiblížit průběh akcí minulého školního roku.
V září 2011 navštěvujeme již tradičně rybárnu v Jamném nad Orlicí. Sem
se vracíme po několik let , abychom se setkali nejen s příjemnými
majiteli, ale také se zvířátky: bažanty, křepelkami, koroptvemi, hlavně
však s rybami: jesetery, pstruhy a kapry. Kdopak má takové štěstí spatřit
živého jesetera. Nejen vidět, ale také si na něj sáhnout a krmit jej. Moc se
nám to líbí. Po návratu domů konstatujeme, že náš EKO projekt s názvem
Život ve vodě se vydařil. Říjen je ve znamení stolničení. Přijíždí k nám Jan
Honza Lušovský, kreslící učïtel stolničení, který obsluhoval anglického
vévodu. Seznamujeme se s pravidly stolničení a slušného chování při
jídle. Na praktických činnostech se můžeme přesvědčit, jak jsme dávali
pozor. Na začátku listopadu odevzdáváme myslivcům z Jamného 800 kg
kaštanů. Ty jsme vlastnoručně pro zvířátka nasbírali. Koncem tohoto
měsíce pečeme ve SPOZu perníčky na Vánoce. I tentokrát se nás na této
již tradiční akci sešlo mnoho.

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

Dění v Mateřské škole
Bum, bum, na vrátka
V době, kdy nový školní rok pomalu klepal na vrátka, ve školce finišovaly
dokončovací práce a úklid. Co tomu předcházelo? Spousta drobnější i
složitější práce. Posunutí radiátoru, úprava pódia pro odpočinek dětí,
přestěhování venkovního domku, vybourání okna a zdiva pod ním,
zabudování dveří, vyzdění pilířů…A k čemu to všechno? Část zahrady za
budovou školky přímo vybízí ke stavbě zahradního altánu, který bude
přístupný ze zahrady i ze třídy. Vybourána a nahrazena novou byla také
stříška nad vstupními dveřmi. Po dokončení těchto prací a vymalování
třídy, bylo po celé budově plno prachu a nečistot. Uvést školku se
spoustou hraček zase do pořádku, nebylo jednoduché. Poděkování si
proto zaslouží nejen všechny pracovnice školky, které bez váhání
přerušily dovolenou, ale i maminky, které nám s úklidem pomohly p.M.
Drahošová. I.Kalousová, E.Brdíčková i nyní už naše nová kuchařka p.
Růžičková. Paní učitelka Němečková provedla také generální úklid
venkovního skladu hraček. Na děti však nečekala jen naklizená školka s
dveřmi na terasu (která má být do konce roku dokončena),ve třídě
přibyla nová knihovna s prostorem pro piano, propojená s výtvarnou
skříní. A aby byl dojem dokonalý, vedou nové dveře i do umývárny.
Opravy se dočkaly všechny poškozené dřevěné hračky, nábytek,
zárubně k umývárně, ve třídě byly vyměněny prahy. Opraven byl také
domácí telefon. V kuchyni přibyl nový dvoudřez na mytí nádobí, v
pískovištích i v doskočišti byl vyměněn písek. V brzké době má být
zahájena nejnutnější oprava střechy, stříška nad průlezkou i nad
chaloupkou má být pokryta kanadskou šindelí. Koncem srpna posekali
zaměstnanci obce trávník, pan Komárek sestavil trampolínu, paní
kuchařka i vedoucí stravování absolvovaly školení z hygienického
minima. Nic tedy nebránilo tomu, aby 3. září zvuky strojů i nářadí
vystřídaly dětské hlásky. Nové děti i přes drobný pláč statečně nesly
odloučení od rodičů, starší se hned následující den vydaly na plavecký
výcvik. Do vody se vrhly s takovou vervou, že je plavecký instruktor mohl
vzít už během první lekce do hloubky (podotýkám, že bez jakýchkoliv
plaveckých pomůcek!) Další dny už provázel děti medvídek Míša i jeho
kamarádi Ekolík a Paleček. Společně s nimi se děti seznamují, učí se
respektovat pravidla chování, hrají si, zdokonalují se v
sebeobsluze…Nezbývá tedy, než poděkovat všem firmám,
jednotlivcům i obecnímu úřadu za výbornou spolupráci a dětem popřát,
aby se jim v upravené školce líbilo.

Celé odpoledne válíme, vykrajujeme, pečeme a nakonec zdobíme.
Perníčky voní až do Mikuláše, kdy nám je Čert a Mikuláš rozdávají. Za sběr
kaštanů odjíždíme v polovině prosince do vánoční Prahy. Cílem je
navštívit Divadlo Spejbla a Hurvínka, Petřínskou rozhlednu a Zrcadlové
bludiště. Všechno probíhá podle plánu. Pohádka je parádní. Petřínská
rozhledna nás nezklamala, ale bludiště ano. Bylo zavřené. Čekalo na
rekonstrukci. Proto volíme Strahovský klášter- památník národního
písemnictví. Plni zážitků se vracíme domů. Za několik dní nás čeká
vánoční koncert v kostele sv. Martina. Pořádáme ho společně s Malým
pěveckým sborem. Zpíváme klasické koledy. Našemu vystoupení
předchází příprava ve škole. Od začátku prosince se scházíme před
vyučováním. Starší žáci se zdokonalují ve zpěvu, mladší se učí nejen
melodii, ale i text. Na klávesy nás doprovází MUDr. Jan Jung. Koncem
ledna odjíždíme na ozdravný pobyt do Krkonoš. Naše chalupa Kuprovka,
kde jsme již poněkolikáté, nás vítá zavalená sněhem. Opět zde
prožíváme krásný týden s lyžováním, závody na lyžích, ale i diskotékou.
Koncem března zdobíme výlohy Obecní prodejny jarními motivy.
Poslední den 31.3. pořádáme na sále Pohostinství v Podskalí za finanční
pomoci Obecního úřadu v Zámrsku a vstřícného kroku pana Luďka
Novotného , ale i v nemalé podpoře Mysliveckého sdružení Majka ( ceny
do tomboly), Masopustní veselí. Tato akce je veřejností kladně
hodnocena. V dubnu začínáme se sběrem bylin. Končíme sběr
pomerančové kůry a hliníku, kterého jsme nasbírali 71 kg. Podařílo se
nám sebrat i 1 500kg starého papíru. V květnu vyrábíme pro babičky
starší 70 let dárečky , abychom je potěšili. Tento projekt úcty ke stáří
uvádíme v život nejen ke Dni matek, ale i o Vánocích . Den dětí slavíme v
Šiklově mlýně. Tam se těšíme nejvíce. V krásné přírodě plníme úkoly,
které se vážou k poznání života indiánů. Navštěvujeme indiánskou
vesnici a napínavé westernové představení. V polovině června (čekáme
na pěkné počasí) nás navštěvuje fotograf a ke konci měsíce odjíždíme na
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Můj tip:
Keltský archeopark Nasavrky
Tento skanzen je největší a jedinečný v celé
Evropě, je živou keltskou vesnicí, kam se lidé
rádi vrací, ne jen muzeem; chceme přinášet
kvalitu a opravdové hodnoty!
Prostřednictvím provozu skanzenu jako součásti Archeoparku chceme
představovat veřejnosti naše keltské kořeny; realizovat zde kulturní i
vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost; rozvíjet mezinárodní
spolupráci (Nasavrky keltské srdce Evropy) i partnerství na regionální a
místí úrovni; rozvíjet a podporovat vědeckou činnost, spolupráci s
univerzitami, experimentální archeologii a living history; představovat
zdravý životní styl.
Keltská stezka Železnými horami Vás provede místy původního
keltského osídlení v okolí Českých Lhotic a seznámí Vás s kulturou a
životem Keltů na Nasavrcku.
- délka trasy: 9,5 km, ale je možné zvolit i kratší variantu
- počet zastavení: 14 + 6 zastavení vnitřního okruhu
- označení: turistické značky se šikmým zeleným pruhem
- propagační materiály: v IC Nasavrky si můžete zakoupit pohled naučné
stezky nebo mapu okruhu
- okolí: stezka prochází nádhernou přírodou CHKO Železné hory.

školní výlet zaměřený na poznávání naší vlasti. Jedeme do Moravského
krasu, kde navštěvujeme punkevní jeskyni a propast Macochu. Po
Punkvě jedeme na lodičkách, k Macoše se dopravujeme lanovkou. Opět
nám počasí přeje. Z výletu si odvážíme krásné vzpomínky. Na závěr roku
rozdáváme vysvědčení a odměny za sběr léčivých bylin a hliníku. Jsou
prázdniny, ale ve škole se nezahálí. Učebny jsou za přispění Obecního
úřadu v Zámrsku vybaveny novými lavicemi. Třídy mají keramické a
interaktivní tabule. Každý žák 4. a 5. ročníku dostává na začátku roku k
dispozici notebook, k počítačům v první třídě jsou pořízeny ploché
monitory. Toto vybavení je realizováno z projektu EU Peníze školám, do
kterého se také naše škola zapojila. Jsme rádi, že se to všechno
uskutečnilo do začátku školního roku 2012/2013 a my můžeme už od
začátku nového školního roku vše využívat.
Na závěr vám, milí občané,
přejeme krásný podzim plný sluníčka a pohody.
Základní škola

PRAKTICKÉ INFORMACE
Dostupnost
Stezka prochází krajinou Železných hor, je zde několik mírných stoupání,
ale celkově je trasa pouze lehce obtížná a dostupná i pro menší děti nebo
rodiny s kočárkem. Stezku lze projet i na kole. Možnost občerstvení a
ubytování v nedalekých Nasavrkách.

Trasa
- Pěšky: Stezka začíná v obci Nasavrky a pokračuje přes oblast Krkanka až
do obce Hradiště. Zde navazuje naučný okruh po oppidu a pokračuje
dále do Českých Lhotic na rozlednu Boiika. Druhá část stezky vede od
rozhledny lesem, kolem kamenného kruhu a zpět do Nasavrk.
- Autem: Vyjeďte z Nasavrk až do obce Hradiště (cca 3 km). Zde můžete
zaparkovat před farou a projít si naučný okruh po oppidu. Z Hradiště
pokračujte po silnici do Českých Lhotic. Zde je možno zajet až k
rozhledně Boiika, u které je také parkoviště a příjemné posezení. Od
rozhledny jeďte po silnici 337 do obce Hodonín až do Nasavrk.
www.boii.cz

Toulavé boty
přišly do Zámrsku

Mistrovství světa žen v lovu ryb udicí na plavanou

Milí Zámršťáci,

V druhé polovině srpna se v severním Holandsku, v provincii Frísland,
přímo v hlavním městě provincie Leeuwardenu, konalo 19. mistrovství
světa žen v lovu ryb udicí na plavanou. Na mistrovství vyrazil i český tým,
jehož sestava vykrystalizovala po sérii nominačních závodů a
závěrečném mistrovství české republiky žen, které se uskutečnilo na řece
Ohři v Terezíně. Trenér reprezentace Ing. Jan Heidenreich si vybral do
družstva i moji dceru Pavlínu Novotnou. K ní nominoval Janu Grešovou,
Barboru Bačinovou, Kláru Zahrádkovou, Markétu Nováčkovou a Janu
Štikovou. Tým doplnil druhý kapitán Radek Zahrádka a organizační
vedoucí týmu Ing. Jiří Hrazdil. Společně s týmem odcestoval i doprovod
Jiří Novotný, Milan Grešo a Zbyněk Bačina, který významnou měrou
přispíval k přípravě závodnic. Po příjezdu do přibližně 1100 kilometrů
vzdáleného Leeuwardenu se tým seznámil s tréninkovou a závodní tratí
kanálu Van Harinxmakanaal na jižním okraji města, a poté se věnoval
přípravě na první trénink. Tréninky probíhaly každý den od pondělí do
pátku ve vylosovaných boxech podél celé délky trati. Kromě rozmarů
počasí dělaly závodnicím i trenérům největší starosti obrovské lodi s
délkou kolem 80 metrů a výtlakem téměř 1500 tun, které převážely písek
na blízkou stavbu dálnice. Průjezd lodi závodním úsekem znamenal na
dlouhé minuty zcela zmařené úsilí o přilákání a udržení ryb na místě lovu.
Přesto se realizačnímu týmu podařilo vysledovat určitá pravidla a na
základě toho připravit i taktiku do závodu. Poslední trénink v pátek, který
je povinný pro všechny závodní týmy, nám posloužil k finálnímu ověření
funkčnosti zvolené taktiky a potvrzení, že tudy vede cesta k dobrým
výsledkům. Ve 14 hodin jsme vyklidili náš tréninkový box s číslem 13 a
přesunuli se do našeho penzionu v malé vesnici Mantgum, asi deset
kilometrů jižně od Leeuwardenu. Zde si závodnice zkontrolovaly své
vybavení a realizační tým připravil návnady na první závodní den

v létě jsme opět s malou skupinkou nadšenců za poznáváním našeho
kraje vyrazili na výšlap, tentokrát zpestřený i jízdou vlakem na místo
samé. Tím byly tentokrát Adršpašsko-Teplické skály, přesněji část
„Teplické skalní město“. I přesto, že předchozí den to vypadalo na
uplakané a chladné počasí, to se nakonec umoudřilo a ráno, s mraky nad
hlavou, jsme doufajíce v suchou nohu vyrazili z vlakového nádraží
Choceň až přímo k Teplickým skalám. Jízda to byla pohodová a plná
očekávání, a tak nám velmi rychle utekla. Přestože mnozí z nás asi tento
skalní komplex znají, myslím, že stejně znovu a znovu přinese jeho
prohlídka něco nového, kouzelného, co ve vás zanechá příjemný otisk.
V rámci okruhu jsme navštívili i hrad Střmen, ke kterému ale vede
soustava schodišť a žebříků, které vás dovedou do míst, kde kdysi stával
tento strážní hrad. Dobrodružné a lehce adrenalinové šplhání je
zakončeno strmým žebříkem, díky němuž se dá dostat až na nejvyšší
skalisko, které je nyní upraveno jako vyhlídková plošina. Tam jsme
vyšplhali opravdu všichni a mnozí z nás překonali sami sebe.
V jedné jeskyni jsme také zanechali poselství lidu ze Zámrsku a možná, že
je tam ukryto doteď Také jsme prošli branou splněných přání a poznávali
spostu přírodních úkazů, v kterých se s trochou fantazie dala snadno
poznat různá zvířata, ale i nástroje typu Krakonošovo párátko nebo
řeznická sekera a mnohé další….však se jeďte přesvědčit sami, jistě to
stojí za to. Počasí bylo nakonec ukázkové a velmi příjemné, což dodalo
našemu výletu tu nádhernou tečku.
V podzimním čase se připravuje další výlet, snad vyjde i plánovaný tajný
výlet pro děti…..ale o tom všem Vás budeme jistě včas informovat
pomocí plakátků či rozhlasem. Krásné zážitky z výletů, ať už s námi, nebo
těch vašich soukromých, přeje za kulturní komisi.
Daniela Lamberská
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Když nakonec bezpečně zdolala rybu každá z našich závodnic a věděli
jsme, že v žádném sektoru nebudeme mít v kolonce hmotnost nulu,
začínali jsme věřit, že bude medaile. Ale děvčata na sektoru A a D se do
toho opřela také a v poslední hodině získala vítězství a šesté místo. S
posledním signálem, ukončujícím závod, jsme rychle počítali výsledky.
Opět byly skvělé, 1, 1, 1, 6 a 13. A bylo to jasné, jsme mistři světa v
družstvech! Ještě pár minut čekání na výsledky ze sektorů a telefonát
organizátorů potvrzuje to, co jsme tušili. Organizátoři potřebují ještě
jednu českou vlajku, protože na stupních vítězů pro jednotlivce budou
stát tři české závodnice, nejvýš Jana Grešová, na stříbrném stupínku
Barbora Bačinová a na bronzovém Klára Zahrádková. V dosavadní historii
šampionátů naprosto ojedinělý výsledek. Na druhém místě v soutěži
družstev skončilo druhé velké překvapení šampionátu, tým Jihoafrické
republiky a na třetím místě favorizované domácí Holanďanky.
Jiří Novotný
Pavlíno,
nezbývá než pogratulovat Tobě a celému družstvu žen ke skvělému výsledku
a reprezentaci České republiky! Všechny nás upřímně těší jak úspěch celého
družstva, tak výkony všech jednotlivých závodnic. Rybářský sport je v naší
obci díky partě skvělých nadšenců stále více populární a Tvůj úspěch
všechny začínající rybáře určitě povzbudí. Třeba i někdo další z těch, kteří
občas nahazují udice zatím jen na rybníku Prváku, dosáhne v příštích letech
i na takováto klání světového rozsahu. Držíme Ti palce do Tvé další kariéry ve
sportovním rybolovu!
Za obec Zámrsk - Z. Tvrzníková, starostka

V sobotu ráno trenér a vedoucí družstva vylosovali rozmístění závodnic
do jednotlivých sektorů a následovalo rozvezení závodnic podél trati. A
přesně v osm hodin závod začal dvouhodinovou přípravou a v deset
hodin se všechny udice ponořily do zakalených vod kanálu. Naše taktika
lovit velké cejny neslibovala žádné rychlé úlovky. Až hodinu a sedm
minut od začátku závodu první naše závodnice zasekla a zdolala rybu.
Přesně podle plánu, velkého cejna. Poté následovaly další a další cejni u
dalších závodnic, ovšem prokládaní úlovky úhoře říčního, který je ovšem
v Holandsku přísně chráněn a proto se musel ihned pustit a do úlovku se
nepočítal. Do konce závodu naše závodnice chytily úhořů celkem šest.
Ale co bylo důležité, chytaly i cejny o které šlo. Po čtyřech hodinách
rozhodčí s váhou určili pořadí v sektorech. A pro naši výpravu to byly
výsledky skvělé, v sektoru A jsme získali umístění 12, v sektoru B umístění
1 s největším úlovkem celého dne, v sektoru C umístění 1, v sektoru D
umístění rovněž 1 a v sektoru E umístění 2. S celkovým součtem 17 bodů
jsme se ujali vedení v soutěži družstev a v soutěži jednotlivkyň jsme
drželi první, čtvrté, páté a šesté místo. Po závodě následoval opět přesun
do penzionu a příprava na neděli.
V neděli ráno nás po propršené noci vítala na závodním úseku duha.
Trenér opět vylosoval rozmístění závodnic do sektorů a zaběhaný
kolotoč rozvozu vybavení a nošení věcí do sektoru mohl začít. Osmá
hodina kromě zahájení přípravy přinesla i bohaté dešťové srážky.
Navzdory počasí se naše závodnice stihly v daném čase perfektně
připravit a v deset hodin společně s dalšími sedmdesáti závodnicemi z 15
zemí světa ponořily svoje udice do vod Harinxmakanaalu. A tentokrát
přicházely první ryby velmi rychle, ale ne u našich závodnic. Naše taktika
sice s rychlým braním ryb nepočítala, ale nervozita závodnic i
realizačního týmu byla citelná. Konečně první ryba na naší udici, a další a
další. Jana Grešová na sektoru B rozjela nádherný rybářský koncert, který
početné obecenstvo oceňovalo potleskem na otevřené scéně při každé
zdolané a bezpečně vylovené rybě. Potlesk zazněl celkem 13krát. O něco
později se rozchytala i Klára Zahrádková na sektoru E a i ona právem
sklízela potlesk početného obecenstva.

Hasiči Zámrsk oslavili 130 let
od vzniku sboru
Několik momentek z oslav v zámeckém parku
23. 6. 2012
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Historie spolku dobrovolných hasičů naší obce je popravdě úctyhodná.
Po dobu 130 let jsou v Zámrsku lidé, kteří se dobrovolně scházejí a
zapojují do společné činnosti nejen pro svou vlastní zábavu a potěchu,
ale hlavně pro čas, kdy je potřeba pomoci jiným. Říká se, že hasič je
člověk, který běží tam, odkud ostatní utíkají. Hasičům jsme vděčni a
nesmírně zavázáni za obětavou pomoc v případě požárů, havárií,
povodní a dalších přírodních pohrom.

Vysoké Mýto, Policie ČR Vysoké Mýto, Městská policie Vysoké Mýto,
bezpečnostní agentura „Čimbora“ a SDH okolních sborů. Oslavy začaly
námětovým cvičením na ZŠ Zámrsk, při kterém byla názorná ukázka
dálkové dopravy vody při požáru. Dále se představily mažoretky,
zámrsští ochotníci, Kynologický klub Vysoké Mýto, okrskové kolo
požárního sportu, byla provedena ukázka slanění, ukázka hašení
koňskou stříkačkou, kterou předvedlo SDH Tyníštko, šermíři, capoeira,
dále se prezentovaly spolky myslivecké sdružení Majka Zámrsk
Dobříkov, rybáři Zámrsk, vojáci v záloze, stabilní motory.
Při oslavách se podávalo točené pivo a nealko, grilovalo se prase a steaky.
Jsme rádi, že se oslavy vydařily, k čemuž jistě přispělo i krásné počasí,
protože nám celý den svítilo slunce. K tanci a poslechu během dne hráli
Michal Burian a Dušan Přikryl.
Hasiči Zámrsk

Od roku 1882 historií zámrského hasičského sboru prošlo 16 starostů a
26 velitelů, a spolu s nimi mnoho dalších, kteří byli a jsou nadále
připraveni nezištně pomáhat svým bližním. Pro záchranu majetku a
zdraví svých spoluobčanů mnohdy riskují zdraví své. Členové zdejší
výjezdové jednotky často míří k zásahům i mimo katastr naší obce.
Hasičský spolek ale netvoří jenom ti, kteří vyjíždějí k požárům a
pohromám. Je zde i mnoho dalších členů a členek, kteří se aktivně
zapojují do činnosti sboru, společně se schází a jejich činnost není
užitečná pouze spolku, ale je užitečná celé obci. Tak, jak to na vesnicích
bývá, i u nás je tento spolek jedním z nejdůležitějších hybatelů
kulturního a společenského života obce.
Milí přátelé hasiči, pane starosto, pane veliteli, zásahová jednotko i
ostatní členové hasičského spolku, ráda bych Vám sdělila za celé obecní
zastupitelstvo, že si činnosti Vás všech velice vážíme a děkujeme Vám za
Vaši práci. Gratulujeme Vám k letošnímu významnému výročí a přejeme,
aby se Vám všem dařilo, byli jste dobrá parta a členství v místním
hasičském spolku Vám přinášelo potěšení.

Mnoho zdaru do Vaší další činnosti!
Za zastupitelstvo obce – Z. Tvrzníková, starostka

Hasiči Zámrsk a jejich činnost
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás krátce seznámil s činností
zásahové jednotky Hasiči Zámrsk v I.pololetí 2012.
Naše zásahová jednotka v letošním roce v měsících leden až srpen
zasahovala u deseti zásahů, z toho byly tři požáry, dva technické zásahy,
jedna silniční nehoda, tři plané poplachy a jedno námětové cvičení.
Jednotlivá seznámení s výjezdy zásahové jednotky:
První výjezd byl dne 19. 2. 2012, a to v obci Zámrsk. Jednalo se o
technický zásah, kdy při silném dešti natekla voda do sklepů rodinných
domů a před garáže.
Na další technicky zásah vyjela jednotka opět do Zámrsku. Tentokrát se
jednalo o tekoucí vodu z polí, která natekla též do sklepů a před garáže.
K prvnímu požáru v letošním roce vyjela jednotka 19. 3. 2012 mezi
město Vysoké Mýto a obec Zámrsk u bývalého větrníku, kde došlo k
zahoření odpadu, který sem navozili bezohlední spoluobčané.
17. 5. 2012 byl vyhlášen poplach naší jednotce, mělo se jednat o požár
nízké budovy ve Vysokém Mýtě. Po příjezdu HZS Vysoké Mýto na místo
bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach, proto byla naše jednotka
ponechána na základně jako záloha pro případné povolání sil a
prostředků.
Další planý poplach byl dne 29. 5. 2012 ve Vysokém Mýtě. Mělo se jednat
o údajný požár skládky odpadu na ulici Dráby. Naše jednotka byla
ponechána na základně. 26. 5. 2012 byla naše jednotka povolána na
požár hospodářské usedlosti do Vysokého Mýta. Na další zásah vyjela
jednotka 1. 7. 2012. Tentokrát se jednalo o těžkou dopravní nehodu,
která se stala na silnici I/35 na nadjezdu přes železniční trať. Tato nehoda
měla tragické následky. Při této nehodě zemřely dvě osoby.
K dalšímu požáru vyjela jednotka 13. 8. 2012 opět do Vysokého Mýta, kde
došlo k požáru restaurace Stodola. Posledním výjezdem naší jednotky
byl 28. srpen 2012. Naší jednotce byl vyhlášen poplach na Městský úřad
ve Vysokém Mýtě. Po příjezdu na místo se ukázalo, že se jedná o
námětové cvičení.
V letošním roce náš sbor oslavil 130. výročí od svého založení. Oslavy se
konaly dne 23. června. Při oslavách se představily HZS Vysoké Mýto, ZZS

uzávěrka pro příští
výdání: 23. 11. 2012
6

