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vydává obecní úřad Zámrsk pro informace o dění v obci

Vážení spoluobčané,

Vážení občané,

opět se přiblížil konec roku a čekají nás Svátky klidu a pohody.
Nejvhodnější doba pro zpomalení uspěchaného života a ohlédnutí se
za uplynulým rokem 2012. Většina z nás nejspíš neočekávala žádné
velké změny k lepšímu. Od začátku roku nás provázejí většinou
nepříjemné, pesimistické zprávy a zážitky z každodenního života. Asi
proto jsme často podráždění a uzavíráme se sami do sebe s černými
myšlenkami, co nás čeká ještě horšího v příštím roce 2013. Všiml
jsem si také, že za poslední rok vzrostla více než jindy mezi lidmi
nedůvěra v cokoliv. Na druhou stranu jsme se začali chovat mnohem
zodpovědněji a opatrněji, umíme se více ozvat, o všem více
přemýšlíme a začínáme si více vážit stávajících věcí. Celková situace
se u nás asi hned tak brzy nezlepší, ale proč si ji ještě navíc zhoršovat
sebou samými. Stále se máme od čeho odrazit a začít malými věcmi,
které potěší nebo třeba jen rozesmějí blízké a okolí. Třeba je nejvyšší
čas, aby se do našeho života vrátila tradice, hrdost a morální hodnoty,
které z naší společnosti téměř vyhubily peníze a laciná zahraniční
zábava. Pokud s tím brzy něco neuděláme, mohlo by to mít dopad na
nejmladší generaci, která jednou převezme naše špatné návyky a
životní styl a potom vše „zúročí“ nám, starším. V letošním posledním
čísle Zámršťáčku bych se rád alespoň stručně zmínil o záležitostech a
projektech za stavební komisi. V první řadě bych chtěl upozornit, že
od 1.1.2013 vchází v platnost novela stavebního zákona. Jen
okrajově musím konstatovat, že obsahuje mnoho změn a novinek a
hlavně se příliš nepodařil dotáhnout tak, aby byl funkční a
jednoznačný. Ale to mne vlastně ani nepřekvapuje, za posledních pár
let se našim zákonodárcům nepovedla většina zákonů a vyhlášek.
Smutné je, že za tento stav není nikdo zodpovědný. Současná
legislativa a další okolnosti mají určitý vliv na skutečnost, že jsme
dodnes nebyli úspěšní v žádosti o dotaci na kanalizaci. Žádali jsme
dále o dotaci na snížení imisních vlivů obecní prodejny, kde počítáme
se změnou vytápění na zemní plyn, zateplení obvodového zdiva,
opravou a zateplením střechy a výměnou oken. Naše žádost byla
úspěšná a obec získala příslib dotace. V současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele bezdrátového informačního
povodňového systému – tj. bezdrátového rozhlasu v obci, měřidel
výše hladiny a srážkoměru a zároveň digitálního povodňového plánu.
Tento projekt pro obec zastřešuje Mikroregion Vysokomýtsko, který
byl také úspěšným žadatelem o dotaci pro naši obec. Dalším
záměrem je v současné době dokončovaná projektová dokumentace
na opravu mostů u hřiště a škrobárny. Obzvláště druhý zmíněný most
je v havarijním stavu. Předpokladem je následná realizace dle
finančních možností obce. Lávka v Janovičkách je dalším mostem, s
jehož opravou počítáme po realizaci oprav mostu u hřiště a škrobárny.
Na hřbitově dochází nadále k rekonstrukci historického schodiště v
majetku obce. Restaurátorské práce jsou prováděny převážně z
dotačních prostředků. Na fotbalovém hřišti byla v letošním roce
dokončena a předána k užívání přístavba zázemí. Autobusová
zastávka v Janovičkách se dočkala nové nástupní plochy z dlažby,
která bude doplněna i dvěma lavičkami pod stříškou před čekárnou.
Na čtyřech plochách v obci byla zpevněna kontejnerová místa. Na
místní komunikaci v úseku Nová Ves – Janovičky byly provedeny
drobné nezbytné výspravy. Horní požární nádrž byla po letech znovu
vyčištěna, na jaře proběhnou další nutné výspravy a dočištění a do
letních měsíců by měla být nádrž znovu napuštěna. Okrajově jsem
zmínil hlavní stavební akce. Nicméně v příštím roce se budeme snažit
více zaměřit na účelné opravy stávajících objektů, staveb a
komunikací v majetku obce. Například u základní školy bychom chtěli
vybudovat odstavná parkovací stání. Také chystáme opravu
dezolátního stavu komunikace před řadovými bytovkami na starém
sídlišti spolu s revizí stávající dešťové kanalizace. Průběžně chceme
provést modernizaci veřejného osvětlení po obci. Dotací bude do
budoucna pravděpodobně ubývat, proto budeme limitováni spíše jen
obecním rozpočtem. Na závěr bych Vám chtěl popřát, aby v roce 2013
konečně přibylo dobrých zpráv a abyste jej přežili ve zdraví, toleranci,
pohodě a spokojenosti.

možná jste již zaznamenali, že Farnost Zámrsk zahájila veřejnou
sbírku na podporu opravy střechy místního kostela sv. Martina.
Střecha kostela má zásadně poškozenou krytinu a nahnilé trámy v
místech, kde do střechy zatéká. A pokud není v pořádku střecha,
hrozí poškození celé památky. Bez ohledu na to, zda jsme lidé věřící,
nebo ateisté, pro většinu z nás je kostel jednou ze staveb, které
připisujeme velký význam. Kostel sv. Martina je po několik století
dominantou naší obce, místem duchovního setkávání jejích obyvatel.
Ani obec není lhostejná k osudu této památky, proto se ve chvíli, kdy
se Farnost rozhodla pustit do nákladné akce opravy jeho střechy,
bude snažit být ve všech směrech nápomocna. Zastupitelstvo také
letos vyčlenilo z rozpočtu obce částku 50.000,- Kč jako nutnou
spoluúčast dotace, kterou poskytl farnosti na opravu této kulturní
památky Krajský úřad. Bohužel, částky, které Kraj může uvolnit na
opravu památek jsou rok od roku nižší, takže letošní příspěvek
Pardubického kraje činil pouhých 120 tisíc korun. To je ve chvíli, kdy je
oprava střechy vyčíslena na 1.600.000,- Kč, velmi málo.
Počátkem listopadu uspořádala obec společně s farností varhanní
koncert, jehož výtěžek byl věnován právě na účet sbírky. A nevybralo
se málo – v průběhu koncertu se vybralo téměř 5.000,- Kč a díky
dvěma soukromým dárcům, kteří přispěli částkou 10 tisíci a 5 tisíci
korun, bylo vloženo na účet sbírky celkem 20.463,- Kč! Obec nadále
zamýšlí opravě střechy i veřejné sbírce farnosti pomáhat. A to nejen
pořádáním akcí, ale například podporou formou sbírky do
pokladniček. Zvážili jsme i možnost nahradit letošní tříkrálovou sbírku
sbírkou právě pro místní kostel a bylo tak i rozhodnuto. Proběhne
sbírka, kterou jsme kvůli plánované době, ve které by se měla
uskutečnit, nazvali „masopustní“ – dobrovolníci budou obcházet obec
s pokladničkami stejně, jako při tříkrálové sbírce. Výtěžek sbírky pak
vlastně zůstane v obci – na střeše místního kostela. Ale pomoci
můžete i jinak, než vhozením částky do pokladničky – například
příspěvkem vloženým přímo na sbírkový účet č. 2912066319/0800,
vedený u České spořitelny a.s. Variabilním symbolem platby je IČ
nebo rodné číslo, popř. datum narození ve tvaru RRMMDD nebo
2012. Dary od fyzických i právnických osob jsou daňově zvýhodněny,
na požádání Vám farnost vystaví potvrzení o přijatém daru. Kontakt
na osobu oprávněnou jednat ve věci sbírky: 723 076 263.
Jen na doplnění uvádíme, že veřejná sbírka byla zahájena dnem
1.11.2012 a bude probíhat do 8.10.2015 na území Pardubického
kraje. Osvědčení ke konání sbírky vydal Krajský úřad Pardubického
kraje pod č.j. KrÚ 63386/2012. Děkujeme za případný příspěvek
všem, kterým není lhostejný osud jedné z nejvýznamnějších místních
kulturních památek!
Obec Zámrsk

Pavel Matys
místostarosta a předseda komise pro výstavbu
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Co budete s sebou potřebovat:
Buďto:
výpis z listu vlastnictví se stavem po digitalizaci – není nutné originál
výpis s razítkem z Katastrálního úřadu nebo místa Czech Point, stačí
si vytisknout výpis z informativního náhledu na list vlastnictví na
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
anebo:
vytištěné srovnání původního a budoucího stavu parcel, které jste
získali při Vaší návštěvě na místním obecním úřadě v průběhu
projednávání digitalizace

Zpráva finančního výboru za rok 2012
Finanční výbory dle zákona o obcích 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 2012 uskutečnil celkem 12 kontrol.
Kontrolní činnost byla zaměřena jednak na kontrolu hospodaření
mateřské a základní školy Zámrsk a SK Zámrsk se svěřenými
rozpočtovými prostředky, dále i na kontrolu pokladny a kontrolu
účetních dokladů a účetnictví Obce Zámrsk. Nutno dodat, že nebyly
shledány žádné nedostatky, všechny poskytnuté prostředky byly
kontrolovanými subjekty dle zjištění finančního výboru čerpány
účelně v souladu se stanovenými podmínkami.
Během roku 2012 se finanční výbor scházel dle potřeby. Za uplynulý
rok to bylo v plné sestavě celkem šestkrát. Na schůzkách byly
projednávány výsledky kontrol a byly připravovány podklady pro
zasedání rady a zastupitelstva. Z nejvýznamnějších bodů mohu
zmínit sestavení rozpočtu na rok 2012, projednání rozpočtových
změn během roku, řešení ekonomické situace Obecní prodejny,
přeúvěrování stávajících úvěrů Obce Zámrsk novým úvěrem s
významně výhodnějšími úrokovými podmínkami, předkládání návrhů
na sazby nájmů a další finanční záležitosti letošního roku . Mezi
oficiálními schůzkami finančního výboru se ale uskutečnilo nespočet
konzultací, návštěv, jednání a porad, které vyplynuly z běžné činnosti
a potřeb zastupitelstva, obecní rady a starostky obce.
Na závěr mi dovolte, abych veřejně poděkoval oběma členům
finančního výboru Michalovi Teplému a Miroslavovi Mikešovi za
pomoc a aktivní přístup k práci ve výboru.
A Vám, všem občanům Zámrsku bych chtěl jménem finančního
výboru popřát krásné prožití vánočních svátků a optimistický vstup do
nového roku 2013.

Daňové přiznání se podává:
na podatelně Finančního úřadu ve Vysokém Mýtě do 31.
ledna 2013 (úřední dny Po, St – 8,00-17,00h),
od 23.1.2013 do 31.1.2013 bude úřední každý den v těchto
hodinách:
Po, St - 8,00-17,00h, Út,Čt - 8,00-15,00h, Pá - 8,00-13,30h)
vyplněné poštou
právnické osoby mohou vyplnit daňové přiznání elektronicky
na webové stránce http://eds.mfcr.cz – rozklinout „Elektronická
podání pro daňovou správu“ a zaslat FÚ prostřednictvím datové
schránky
Pro mnoho z vás, kteří se chcete vyhnout frontám na finančním úřadě,
bude určitě ulehčením, že i soukromé osoby mohou na webové
stránce http://eds.mfcr.cz na odkazu „Elektronická podání pro
daňovou správu“ vyplnit a poté vytisknout daňové přiznání – vyhledat
si zde příslušný formulář „Daňové přiznání k dani z nemovitostí - od
roku 2011 včetně“, (aplikace navede, popř. lze si otevřít Průvodce
formulářem) a po vyplnění je možno formulář vytisknout, podepsat a
donést (nebo zaslat poštou) do konce ledna na podatelnu Finančního
úřadu ve Vysokém Mýtě.

Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec roku a ráda bych vám předala několik informací
ohledně práce sociální komise během tohoto roku. V roce 2012
oslavilo významné jubileum - 50 let 9 spoluobčanů, 55 let 10
spoluobčanů, 60 let 11 spoluobčanů, 65 let 7 spoluobčanů, 70 let 7
spoluobčanů, 75 let 4 spoluobčané. Naše komise navštívila ty
nejvýznamnější jubilanty a předala jim jménem obecního úřadu malou
pozornost. Jsou to spoluobčané, kteří dovršili letos 80 let a více - letos
to bude 18 příjemných návštěv. Všem jubilantům děkujeme za
příjemné přijetí. Během tohoto roku jsem uskutečnili dvakrát vítání
občánků a byly uvítány tyto děti - Matyášek Rejman, Zuzanka Teplá,
Anetka Kadlecová, Davídek Richter, Adélka Svečulová, Viktorka
Viktorinová a Robinek Blažek. V lednu roku 2012 proběhla tříkrálová
sbírka, která byla příjemným zahájením naší práce.
Děkuji všem členkám sociální komise za obětavou práci - jmenovitě
paní Ivě Šmejdové, Marcele Kajsrlíkové, Iloně Chalupníkové a Petře
Říhové.

Martin Pilař, předseda finančního výboru

INFORMACE Z ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Známky na popelnice pro rok 2013
Známky na popelnice pro rok 2013 obdržíte od ledna na obecním
úřadě. Známku obdrží na obecním úřadě každý, kdo má zaplacené
odpady za rok 2012. Při výdeji známky nám také zaktualizujete
údaje o počtu a druhu popelnic, které vlastníte – tato statistika bude
sloužit v systému řízení vozidel firmy Ekola na svoz komunálního
odpadu, které budou napojeny na systém GPS – od chvíle spuštění
tohoto systému nevyvezou popelnici, kterou nebudou mít
zaevidovánu.
Kalendář svozu odpadů pro rok 2013 (komunální odpad, plasty
a tetrapaky, nebezpečný odpad)

Přeji všem spoluobčanům krásné vánoce a šťastný nový rok 2013.

Svoz komunálního odpadu (1x za dva týdny) - nově vždy v úterý!
8. a 22. ledna, 5. a 19. února, 5. a 9. března, 2., 16. a 30 dubna, 14.
a 28. května, 11. a 25. června, 9. a 23. července, 6. a 20. srpna, 3.
a 17. září, 1.,15. a 29. října, 12. a 26. listopadu, 10. a 24. prosince

Za sociální komisi MUDr. Hana Pešková

REKREACE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Svoz plastů a tetrapaků (vždy středa):
2. a 30. ledna, 27. února, 27. března, 24. dubna, 22. května,
19. června, 17. července, 14. srpna, 11. září, 9. října, 6. listopadu,
4. prosince

Znáte jistě sami to rozechvění během posledního dne v zaměstnání,
když víte, že zítra už začíná dovolená. Nemusí to být jen ona, vždyť i
obyčejný víkend na chatě, chalupě či pod stanem, využitý k odpočinku
a rekreaci, vyvolá stejné příznaky. Udoláni spěchem naší technické
doby se vracíme do přírody a do romantických dob našeho mládí. A
jaká by to byla romantika bez táboráků, večera bez svíčky či petrolejky
… . Vida jak snadno jsme se dostali opět k požární problematice!
Nebudeme nikomu v tomto povídání brát chuť strávit své volno podle
vlastních představ, přidáme pouze malý balíček rad, jak nezměnit své
rekreační sídlo v ruiny, krajinu na spáleniště a sebe na statistické číslo
obětí požárů.Pomineme-li tentokrát nástrahy topného období, číhá
požární nebezpečí už zjara. Kdo z majitelů chat a chalup by snesl
pohled na neupravené okolí své nemovitosti, kdo by se po zimě
nechtěl zbavit nepotřebného haraburdí. Nejjednodušší cestou je
vypálení staré trávy a spálení všeho, co už dosloužilo. Nehledě na
zákaz vypalování travního podrostu, riskujeme při tomto počínání, že
například při změně větru a nedostatečném zabezpečení uklidí oheň
kromě zbytečností i naši krásnou dřevěnou chatičku. Nezapomínejte,
že při stavbě rekreačních objektů je využíváno především dřevo a
další hořlavé materiály.

Svoz nebezpečného odpadu a objemného elektroodpadu:
1. června a 2. listopadu 2013

Informace Finančního úřadu ve Vysokém Mýtě
Vážení občané, v souvislosti s digitalizací katastru naší obce Vám
předáváme následující informaci Finančního úřadu ve Vysokém
Mýtě: V průběhu roku 2012 byla ukončena digitalizace pozemků v
obci a katastrálním území Zámrsk a Janovičky. Vlastníkům
digitalizovaných pozemků vzniká povinnost podat daňové přiznání k
dani z nemovitostí na rok 2013, a to od 1.1.2013 do 31.1.2013.
Pozemky, které jsou pronajaty zemědělskému družstvu nebo jinému
podnikatelskému subjektu musí také přiznat vlastník, nikoliv
nájemce, jak tomu bylo před digitalizací!
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A to co ve stavbě zděné nemusí skončit tragicky, mívá v dřevěných
objektech ty nejtěžší následky.
Pozornost budeme věnovat také tomu, s čím si hrají naše děti. Popřát
jim volnost ještě neznamená dovolit jim hry se zápalkami nebo
dokonce s cigaretami. Děti sice pouze napodobují jednání dospělých,
nevědí ale, co všechno oheň dokáže. Na spálený les či pole je
žalostný pohled, co však pohled na rodiče, kteří ztratili to nejdražší, co
měli … .
Právní předpisy upravují možnosti rozdělávání otevřených ohňů v
přírodě velice striktně. Je povoleno pouze v prostorech vyhrazených
tábořišť na zvláště určených místech. Nemáme už dovednost starých
zálesáků, po jejichž tábořištích nenašel nikdo ani stopu, nikdy však
neopomeneme před odchodem oheň uhasit a zasypat jej hlínou,
protože i doutnající zbytky také mohou zapálit. Úbytek lesních porostů
má na svědomí tolik jiných příčin, že přidáme-li k nim ještě požáry,
přestane naše republika být brzy turistickým rájem. Využívejme všech
krás, které nám naše republika nabízí, ale neničme je. Pokud
vyrazíme po naší vlasti, ať tuto naši cestu neznačí jen řada spálenišť.

Fiche č. 5 - C.2 Rozvoj venkovského podnikání
- nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba
provozovny určené pro nezemědělskou činnost (včetně nezbytného
zázemí pro zaměstnance) - nákup strojů, technologií a dalších
zařízení sloužících k diverzifikaci do nezemědělských činností
nákup vybavení provozovny (základní nábytek) a nezbytné
výpočetní techniky (hardware, software)
Výše dotace: 60% z uznatelných nákladů
Předpokládaná alokace : 360.000,- Kč
Fiche č. 6 - C.3 Údržba krajiny a rozvoj místní produkce
- výstavba a rekonstrukce – stájí, pastevních areálů, dojírny pro
krávy, ovce, kozy, haly pro chov domácí drůbeže ,jímky na kejdu a
odpadní vody, hnojiště, sila a horizontální haly pro skladování
obilovin, olejnin a luštěnin Sklady pro ovoce, zeleninu (včetně
okopanin) a školkařské výpěstky, skleníky, fóliovníky, kontejnerovny,
tsavby pro skladování krmiv a steliv
- stabilní i mobilní zemědělská technika, strojní zařízení a vybavení
Výše dotace: 40 - 60% z uznatelných nákladů
Předpokládaná alokace: 428.000,- Kč
Fiche č. 8 - D.2 Lesy pro odpočinek a pro lidi
Dotace je určena na podporu rekreační funkce lesa a usměrňování
návštěvnosti území – např. stezky, odpočívadla, zřizovaní herních a
naučných prvků, záchytná parkoviště, informační tabule, mosty, lávky,
přístřešky.
Výše dotace: 90% z uznatelných nákladů
Předpokládaná alokace: 720.00,- Kč
Fiche č. 9 - E.1 Oživení památek a tradic regionu
Záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního
dědictví venkova . V případě záměru a) se za KDV považuje kromě
nemovitých a movitých památek také nehmotné kulturní dědictví
(např. staročeské kuchařské recepty, lidové písně, folklor, pověsti,
zvyky ) Záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
V případě záměru b) se KDV rozumí nemovité památky, např.
zámečky, kostely, hřbitovy, fary, stavby lidové architektury, technické
památky, drobná sakrální architektura, kulturní movité památky, např.
hudební nástroje, kostelní zvony, obrazy, knihy, sochy historický
nábytek.
Záměr c) stálé výstavní expozice a muzea
V případě záměru c) lze poskytnout dotaci např. na Vesnické
muzeum, Dům starých časů, Dům zaniklých řemesel, Rodný dům
slavného rodáka, Archeoskanzen) s nabídkou místních kulturních a
historických zajímavostí, kuriozit s vazbou na místní historii, kulturní a
umělecké aktivity
Výše dotace: 90% z uznatelných nákladů
Předpokládaná alokce: 720.00,- Kč
Kontaktní osoba pro výzvu:
Bc. Martina Lorencová, 733 351 657, martina.lorencova@nadorlici.cz
, www.nadorlici.cz
Předpokládaný časový harmonogram 7. výzvy:
1.10. – 15.12.2012 – seznámení s MAS v nově připojených obcích,
dle zájmu př. Orlické Podhůří, Oucmanice + školení v 7. Výzvě
3.12.2012– vyhlášení výzvy
20.12 . 2012 – 15.1. 2013 – Příjem žádostí
16. – 31.1.2013 – Administrativní kontrola projektů
2.2. – 23.2.2013– Hodnocení projektů výběrovou komisí
26.2. 2013 – schválení projektů Programovým výborem
8.3. 2013 – Zaregistrování projektů na SZIF
Cca v červenci podpis Dohody k projektu se SZIF

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

MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. plánuje vyhlásit
v souladu se Strategickým plánem „LEADER je
most k rozvoji NAD ORLICÍ“ 7. výzvu k předkládání
žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova,
opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
O finanční dotaci se mohou ucházet obce z území Kostelecka,
Choceňska, Týnišťska a Třebechovicka (mapa území MAS na
stránkách www.nadorlici.cz).
Podpora je realizována formou zpětného proplácení uznatelných
nákladů, projekty je třeba plně profinancovat a teprve poté žádat o
proplacení na základě odpovídajících dokladů.
Plánovaný termín vyhlášení výzvy začátek prosince 2012, konec
příjmu žádostí o dotaci cca do 10. ledna 2013
Žadateli mohou být:
Obce, příspěvkové organizace zřízené obci, nestátní neziskové
organizace – př. občanská sdružení, obecně prospěšné organizace
církve a jejich organizace-zájmová sdružení právnických osob, jsou
– li jejich členy obce
U fichí C.1. C.2, C.3 – podnikatelé a zemědělci
U fiche D.2 – pouze majitelé či nájemci lesů
Vyhlašovaná dotační opatření:
Fiche č. 1 - A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho
regionu
Podpora obcí v oblasti technické a dopravní infrastruktury a zlepšení
vzhledu obcí. Projekt může zahrnovat úpravy veřejných prostranství
– např. návsí, parkovišť včetně mobiliáře, dále výdaje na obnovu či
zbudování technické infrastruktury (energetické vedení, kamerový
systém, měřič rychlosti), nákup techniky na údržbu veřejného
prostranství, parkové úpravy
Výše dotace: 90% z uznatelných nákladů
Předpokládaná alokace: 1.080.00,-Kč
Fiche č. 5 - B.1 Radosti na venkově
Dotace je určena na zajištění občanského vybavení v oblasti veřejné
správy, spolkových činností, kultury, zdravotnictví, sociální oblasti,
tělovýchovy a sportu. Výdaje mohou být použity na modernizaci či
rekonstrukci budov a na pořízení materiálně technického zázemí v
daných oblastech.
Výše dotace: 90% z uznatelných nákladů
Předpokládaná alokace: 1.398.000,- Kč

Vážení občané,
místní obecní prodejna je v současné předvánoční době dobře
zásobena. Jak jste si možná všimli, kromě mnoha druhů zboží ve
slevových akcích dodavatelů zde probíhají každých čtrnáct dní, vždy
v každém lichém týdnu, pravidelné víkendové slevové akce. Můžete
si tak nakoupit mnoho druhů zboží za výrazně nižší ceny. Pracovnice
prodejny jsou ochotné a dotvářejí příjemné prostředí místní prodejny.
Málokterá obec má tak dobře zásobenou a funkční prodejnu, můžeme
na ni být právem hrdi.
Stejně jako každý rok, tak i letos probíhá
předvánoční soutěžní akce VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
S MEDVĚDĚM, kdy si za nákup nad 300 Kč
dostanete razítko do kartičky. Za 6 otisknutých
razítek obdržíte lahev vína a kartička je po
vyplnění soutěžní otázky slosovatelná o
hodnotné ceny - v hlavních cenách jsou
Proto neváhejte mikrovlnka, fotoaparát, tablet, televizor, hlavní
cenou je zájezd za 50.000,- Kč.
s nákupy!

Fiche č. 4 - C.1 Vytváření pohostinné tváře regionu
- náklady na stavbu, modernizaci, rekonstrukci či přestavbu
malokapacitního (max. 60 lůžek) ubytovacího či stravovacího
zařízení, půjčovny sportovních potřeb, sportovních zařízení
- nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací
zařízení (nábytek, kuchyňské vybavení, elektrické spotřebiče,
základní wellness apod.), nákup vybavení a sportovních potřeb pro
půjčovny sportovních potřeb (např. cyklistická a motorová kola,
motokáry) a pro sportovní zařízení (např. sněžné skútry, rolby)
Výše dotace: 60% z uznatelných nákladů
Předpokládaná alokace: 630.000,- Kč
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Iva Bálková, vedoucí prodejny

1.12. - 9.12. – Vánoce na Veselém kopci – výstava lidových zvyků a
řemesel

Milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a tak je pro mne radostí, abych nám toto uplynulé
období znovu připomenula.
V tomto roce pro Vás kulturní komise připravila mnoho nádherných
akcí. V plánu bylo uskutečnit 23 akcí, některé ve spolupráci s
ostatními spolky fungujícími v obci. Za velmi vydařené bych ráda
zmínila např. divadelní hru Černý den na Tolštejně v podání nově
vznikajícího divadelního spolku PAPETO, dále již tradiční pálení
čarodějnic, akci pro děti „Poznáváme svět“, oslavy výročí spolku
hasičů, několik pěších výletů do blízkého okolí, podzimní koncert se
zahájením sbírky na opravu kostela, Martinská slavnost pro děti a
také velmi zdařilá Martinská zábava.
Celkem se uskutečnilo úctyhodných 17 akcí a další 2 nás v tomto roce
ještě čekají. Jedná se o vánoční koncert a vánoční setkání.
Všechny tyto nádherné akce by nemohly proběhnout bez výborné
spolupráce celé kulturní komise a často jejich rodinných příslušníků.
Tímto proto celé kulturní komisi, jmenovitě Pavlu Janíkovi, Yvetě
Tomanové, Lence Hejdukové, Jarmile Jandové a Michalu
Houžvičkovi, velmi děkuji za nádhernou spolupráci a Vám, milí
spoluobčané, Vám zase děkuji za účast a skvělou atmosféru na všech
akcích, kterých jste se zůčastnili. Pokud mohu porovnávat, tak účast
pomaličku stoupá a věřím, že s ní i vaše spokojenost. Ta je pro nás
velkou odměnou a jen tak budeme moci s nadšením i v dalším roce
pro Vás naplánovat a posléze uskutečnit lákavá setkání pro malé,
mladé, dospělé i starší občany.

9.12. od 9,00 – 15,00 hod. – Předvánoční jarmark – prodej od
lidových výrobců
11.12. – 30.12. – Betlém na Veselém kopci – výstava betlémů ve
všech roubených objektech

Prožijte aktivně čas adventu.
www.vesely-kopec.eu/kulturni-programy-1/

Dění v Mateřské škole
V září zavítaly do mateřské školy nejen nové děti, ale také
pracovnice České školní inspekce, jejichž inspekční činnost byla
zaměřena na kontrolu povinné dokumentace, pedagogické práce a
řízení mateřské školy. Paní inspektorky kladně hodnotily nejen práci
zaměstnanců školky, dovednosti a znalosti dětí, ale také materiálnětechnické podmínky a estetické uspořádání prostředí. A to paní
inspektorky neviděly překrásné Podzimníčky, které děti vytvořily
spolu se svými rodiči. Vy si můžete některé z nich prohlédnout na
webových stránkách obce ve fotogalerii mateřské školy.
Inspekční zpráva je zveřejněna na stránkách ČŠI:
http://zpravy.csicr.cz/upload/2012073463.pdf.

Přeji všem nádherné prožití vánočních svátků, pohodu a klid ve
Vašich srdcích v celém nadcházejím roce 2013.

Inspekce však nebyla jedinou podzimní návštěvou. S ukázkou
savců a dravců za dětmi zavítal pan Šulc z Malejova, se životem
ježků děti seznámil pracovník Záchranné stanice a ekocentra
Pasíčka. S preventivním programem Ajaxův kufřík zaměřeném na
krádeže a osobní bezpečí přijela za dětmi policistka z Obvodního
oddělení Územního odboru Ústí nad Orlicí.
Nebyli jsme však jen ve školce. V Šemberově divadle jsme shlédli
pohádky „ Jak se Honza dostal na hrad“ a „O Měsíčníku, Slunečníku
a Větrníku“.
S podzimem jsme se rozloučili tradičně – Drakiádou. Letos se na poli
u hřbitova sešel rekordní počet účastníků a přihlížejících. Sluníčko
vylákalo ven téměř 80 dětí a dospělých! S draky jsme museli běhat,
protože vítr příliš nefoukal. O to více nám po návratu do školky
chutnaly výborné bramboráky od našich p. kuchařek. Těšili jsme se i
na sv. Martina. Pro případ, že by se mu zatoulal kůň, jsme vyrobili
koníky na tyči, na oslavy jsme se vybavili vlastnoručně vyrobenými
lampióny. Na příchod svaté trojice se připravujeme nejen ve školce,
ale také při návštěvě pořadu Nebe, peklo, ráj v ZUŠ ve Vysokém
Mýtě. Čas plyne jako voda. Podzim předal vládu zimě, na adventním
věnci zaplála první svíčka a školkou se začínají ozývat krásné tóny
vánočních koled. Přejeme vám, abyste svátky vánoční prožili v klidu
a pohodě obklopeni láskou svých nejbližších.

Za kulturní komisi Daniela Lamberská

Základní škola Zámrsk
a Malý smíšený sbor Zámrsk
Vás srdečně zvou na tradiční
VÁNOČNÍ KONCERT
který se koná ve čtvrtek 20. prosince
2012 od 17 hodin v kostele sv. Martina.
Vánoční bohoslužby v kostele sv. Martina v Zámrsku:
Pondělí 24. prosince - Štědrý den – mše sv. ze Slavnosti Narození
Páně 22:00 - mše sv. v Zámrsku (mši celebruje P. Jan Kunert)

Za kolektiv MŠ Zámrsk, L. Hejduková

Úterý 25. prosince - Slavnost Narození Páně 10:00 - mše sv. v Zámrsku
z následujícího svátku (P. Jiří Mannl)

Pozvánka na vánoční setkání

Sobota 29. prosince - Pátý den v oktávu Narození Páně16:00
- mše sv. v Zámrsku (P. Jan Kunert)

Vánoce jsou především symbolem klidu,
míru, lásky, pochopení, zažehnutí
Kristovství v nás.

Úterý 1. ledna - Slavnost Matky Boží, Panny Marie 10:00
- mše sv. v Zámrsku (P. Jan Kunert)

Pojďme společně tento skutečný odkaz Vánoc naplnit.
Na Štědrý den 24. 12. 2012 ve 14,30 hod.
se sejdeme v prostoru před kostelem
(při nepřízni počasí v altánu v parku),

Církev československá husitská
kostelík Všech svatých v Dobříkově:
Pondělí 24. prosince - 24:00 – Půlnoční bohoslužba v kostelíku
Všech svatých v Dobříkově – Mgr. Jiří Plhák
Úterý 25. prosince - 14:00 – bohoslužba v kostelíku Všech svatých
v Dobříkově – Mgr. Jiří Plhák

kde si společně zazpíváme několik krátkých koled, pozdravíme
se a popřejeme si mnoho klidu před tím, než se rozejdeme do
svých domovů rozdávat lásku svým bližním.
Do svých domovů si budete moci odnést i Betlémské
světlo – proto si nezapomeňte svíčky, lucerny apod.

Úterý 1. ledna - 14:00 – bohoslužba v kostelíku Všech svatých
v Dobříkově – Mgr. Jiří Plhák

Tip na výlet

Bude se podávat teplý čaj, pro dospělé čaj s rumem pro
zahřátí.

Navštivte v této adventní době krásný, asi
všem známý, skanzen Veselý kopec u Hlinska
v Čechách. V tomto období se tam koná
několik inspirativních akcí, které jistě stojí za
shlédnutí:

Přijďte dospělí i děti, všem nám prospěje krátká procházka
před štedrovečerní bohatou večeří a dětem ukrátíte netrpělivé
čekání na příchod Ježíška.
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Slavnost svatého Martina 2012
Letošní, již 4. ročník svatomartinských oslav proběhl v naší obci v
pátek 16. listopadu. Odpoledne patřilo převážně dětem, které si
nejprve s rodiči a dalšími účastníky slavnosti opekly v ohni brambory
a jablka, a již téměř při setmění jsme všichni očekávali příjezd
Martina na bílém koni. Jako každoročně přijel i letos! Přivezl
martinské světlo, kterým rozsvítil připravené lucerničky i lampionky a
také zlaté penízky, které dětem štědře rozdával. Pak všechny
účastníky slavnosti dovedl průvodem až k místnímu parku, kde
seděl žebrák. Jeho role se stejně jako loni ujal Pavel Pešek, a musím
říci, že jsme ho všichni obdivovali – sedět na zemi jen lehce oblečený
do kusu látky v takové zimě vyžaduje notnou dávku otužilosti! Stejně
jako v legendě Martin, sedící na koni, nejprve symbolicky věnoval
žebrákovi část svého pláště, a pak všechny dovedl k nové
dominantě parku - dřevěné soše, vyřezané z nedávno uhynulé rostlé
lípy.
Dílo nazvané "Pohádkový strom svatého Martina" velmi zdařile
vyřezal řezbář Jaromír Hodáň z Vysokého Mýta. Na soše ztvárnil
mnoho postav, dominantní je ale právě svatý Martin, který je
patronem místního kostela. A protože se v průběhu vzniku sochy
ukázalo, že se jedná o nejvyšší dřevěnou sochu v České republice,
vyřezanou z rostlého stromu, byl slavnosti přítomen komisař z
pelhřimovské agentury Dobrý den, který tuto sochu uznal za nový
rekord České republiky. Na základě přeměření sochy byl proveden
zápis do České knihy rekordů, jejíž nejnovější vydání bylo zároveň
na místě pokřtěno. Pohádkový strom svatého Martina s výškou
7,013 m je v knize rekordů uveden jako nejvyšší dřevořezba v České
republice, vzniklá z rostlého stromu. Gratulujeme! Do obce už
dorazil certifikát, který to potvrzuje. Přikládáme jeho fotografii, a
pokud ho chcete vidět ve skutečnosti, stavte se na obecním úřadě!
Děti si po ukončení slavnosti pochutnaly ve školní jídelně na
martinských rohlíčcích, a rodiče se o něco později vypravili na
Martinskou zábavu s martinským vínem a výtečnou husou s
knedlíkem a se zelím do hospůdky V Podskalí. Za přípravu
výtečného pohoštění patří dík manželům Novotným, bez jejichž
ochoty bychom se neobešli. Děkujeme! K tanci a poslechu na
Martinské zábavě zahrála úžasná skupina Song z Kostelce nad
Orlicí, která celou atmosféru jen umocnila.
Každý, kdo se slavnosti i zábavy zúčastnil, si ji pochvaloval. Jsem
ráda, že se tato nádherná duchaplná akce v naší obci ujala a stane
se jednou velkou tradicí. Děkuji celé kulturní komisi za její
uskutečnění!
Daniela Lamberská
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ZÁMRSKÝ FOTBAL v podzimní sezóně ročníku 2012 – 2013
V soutěžním ročníku 2012 – 2013 má fotbalový oddíl SK Zámrsk celkem pět družstev. V krajských soutěžích hraje mužstvo mužů a
mužstvo dorostu I. A. třídu, mužstvo žen hraje III. ligu a v okresních soutěžích hrají mužstva Starší a Mladší přípravky. Tato sezóna
nebyla pro naše mužstva úspěšná, radost dělají pouze mužstva Starší a Mladší přípravky, která si dobře vedou v utkáních, hraných
formou jednotlivých turnajů. Celková tabulka z turnajů se nedělá, hodnotí se pouze jednotlivé turnaje. Mužstvo mužů skončilo v I.
A. třídě na posledním 14. místě se ziskem pouhých 4. bodů za jednu výhru, jednu remízu a jedenáct porážek a se skórem 14 : 44.
Mužstvo dorostenců skončilo v I. A. třídě na 8. místě, když získalo 9. bodů za dvě výhry, tři remizy a pětkrát prohrálo. Nastřílelo 19
gólů a obdrželo jich 25. Nově utvořené mužstvo žen zatím získává zkušenosti a je ve III. lize na posledním 11. místě, když získalo
pouhý jeden bod za jednu remizu a devětkrát prohrálo. Vstřelilo pouze 3 góly a obdrželo jich 52.
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