duben 2013

číslo 1

vydává obecní úřad Zámrsk pro informace o dění v obci

Vážení spoluobčané,

Předpokládaný termín uzávěrky příštího vydání: 31.5.2013

bývá tradicí, že první roční číslo Zámršťáčku vychází v
krásných jarních měsících, kdy je v přírodě už všechno
probuzené. Letošní zima je nezvykle dlouhá, ale první číslo
Zámršťáčku už nemohlo dál čekat a právě ho držíte v ruce.
Před krátkou dobou proběhlo první letošní zasedání
zastupitelstva obce. Nejdůležitějším bodem programu bylo
projednání rozpočtu obce. Díky změně zákona o
rozpočtovém určení daní, kterou se zástupcům převážně
malých obcí podařilo prosadit, letos na účet obce přibude o
cca 1 milion korun více, než v dřívějších letech. Velký díl z
tohoto navýšení obec použije na povinné dotační
spoluúčasti. Letos se totiž začnou realizovat akce, na které
obec získala dotaci – v rámci realizace ochrany před
povodněmi bezdrátový rozhlas po celé obci, zateplení obecní
prodejny se změnou druhu vytápění a regenerace stromořadí
v obci a zeleně v místním parku. Všechny tyto akce jsou
spolufinancovány dotačními tituly Státního fondu životního
prostředí a podléhají přísné kontrole jeho úředníků. Obec
žádala o tyto příspěvky postupně, ale proces
administrativního rozhodování SFŽP je zdlouhavý a u
každého dotačního titulu trvá jinou dobu. Nakonec se
realizace „sešly“ právě na letošní rok. Z dotačního titulu
ministerstva kultury bude stejně jako v loňském a
předloňském roce spolufinancována pokračující
rekonstrukce schodiště u hrobky Zásadských z
Gamsendorfu. Pravděpodobný je i příspěvek z programu
Kulturního dědictví Mikroregionu Vysokomýtsko (POV) na
rekonstrukci náhrobku obětí transportu smrti. Budoucí vzhled
náhrobku i nápis na něm na tomto památném válečném
hrobu je již odsouhlasen Ministerstvem obrany a výroba je
zadána.
A co dalšího obec v letošním roce čeká? Plánujeme
pokračovat v revitalizaci zahrady Mateřské školy, kde k
vybudované pergole, díky níž budou moci děti trávit mnohem
více času na čerstvém vzduchu, přibudou obnovené
chodníky. A bude nutno přistoupit i k urychlené výměně
střešní krytiny na budově školky, staré tašky se drolí a střecha
se díky jejich stáří stává neopravitelnou. Před kostelem by
zase mělo dojít k rozšíření komunikace o několik parkovacích
míst. Obec má připraveny projekty na opravu mostů – na
hřiště a u Škrobárny, kde je možno zahájit stavební řízení a
výběr dodavatele. Realizace staveb ale bude opět závislá na
možnostech rozpočtu obce. Část rozpočtu bude nezbytně
nutné směrovat na opravy a rekonstrukce komunikací –
havarijní je hlavně stav komunikace na starém sídlišti. Jak se
však ukazuje, opravě komunikace bude muset předcházet
nákladná rekonstrukce kanalizačního řadu a nebude možné
provést celou akci najednou. Na letošní rok také plánujeme
rekonstrukci, popřípadě dokončení některých řadů veřejného
osvětlení. V loňském roce obec podala již počtvrté žádost o
dotaci na vybudování obecní kanalizace. Podání žádosti opět
předcházelo zvažování dalších možných variant čištění vod v
obci. Po dalších konzultacích se zkušenými
vodohospodářskými odborníky se nakonec původně
navržená varianta s odvodem odpadních vod na čistírnu do
Šnakova znovu ukázala jako nejvýhodnější. Projekt ale
doznal značných změn – původní, převážně jednotná
kanalizace byla v maximální možné míře navržena jako

oddílná tlaková nebo gravitační. Balastní vody budou
odloučeny a tím se zlevní jak samotná stavba, tak i budoucí
náklady na provoz a tím pádem i plánované stočné.
Problém čištění odpadních vod bude v budoucnu palčivý pro
všechny. Povolení obce k vypouštění odpadních vod,
kterému v loňském roce končila platnost, bylo vodoprávním
úřadem a Povodím Labe prodlouženo pouze do konce roku
2015. Od toho roku se limity pro znečištění výrazně zpřísní a
pokud nebude vybudována nová obecní kanalizace, budou
před problém s čištěním postaveny jednotlivé domácnosti.
Odkanalizování celé obce s odvedením odpadních vod na
funkční čistírnu by bylo řešením téměř pro všechny.
Ale život v obci není jenom o práci a tom, co se v obci nového
vybuduje nebo opraví. Důležité je naše soužití, příjemně
strávený čas a radosti, které si dokážeme připravit i sami.
Může nás jen těšit, že zde máme mnoho aktivních lidí, kteří se
zapojují do společné činnosti ať už v rámci spolků a sdružení,
nebo jako jednotlivci. Hned dvěma vystoupeními se v
loňském roce představil nově založený ochotnický divadelní
spolek Papeto – v únoru jednoaktovkou Černý den na
Tolštejně a v červnu několika vtipnými scénkami na slavnosti
místních hasičů. Znovu se nám představí v sobotu 20. dubna
v hostinci v Podskalí hrou „Dalskabáty, hříšná ves aneb
Zapomenutý čert“. Vzniklo zde také sdružení rybářů Rybáři
Zámrsk. Jeho členové již před oficiálním založením sdružení
uspořádali na Prváku několik úspěšných závodů v chytání ryb
pro malé i dospělé rybáře a dlouhodobě pečují o čtyři rybníky
v obci.
Živou činnost vyvíjejí také další spolky. Členové fotbalového
klubu SK Zámrsk jdou do své činnosti s opravdovým
nasazením. Trénovat na hřiště do přípravky chodí na dvacet
malých žáčků a ženské fotbalové družstvo táhne na hřiště i ty
diváky, kteří by se jinak na fotbal podívat nejspíš nešli. Aktivní
jsou také oba hasičské spolky. Hasiči Zámrsk v loňském roce
oslavili 130 let od svého založení, velmi zdařilé oslavy se
zajímavým a pestrým programem proběhly loňského 23.
června. Myslivecké sdružení Majka letos v Hostinci v
Podskalí po loňské přestávce opět uspořádalo oblíbený
myslivecký ples. To je ta část činnosti myslivců, kterou
většinou „vidíme“. Členové sdružení však odvádějí mnoho
méně viditelné, ale o to užitečnější práce v přírodě v okolí
obce. Mýlil by se ten, kdo by považoval myslivce jen za
střelce, kteří loví zvěř. Rovnováha v přírodě je dlouhodobě
narušena a bez činnosti mysliveckých spolků by zde některá
zvěř třeba vůbec nebyla a jiná by zase pro přemnožení
páchala velké škody.
Velkým přínosem pro život obce je také činnost Mateřské i
Základní školy. Zaměstnanci obou škol, ale i děti vyvíjejí
aktivitu nad svoje běžné povinnosti a nabízejí veřejnosti další
možnosti kulturního vyžití.
Chtěla bych zde všem, kteří se aktivně zapojují do činnosti
obce, poděkovat. Chci také vyzdvihnout práci členů obecního
zastupitelstva, výborů a komisí. Nic by se nedalo dělat bez
nadšených lidí, kteří přes mnohé nezdary a někdy i neshody s
lidmi odlišných názorů mají stále chuť pro druhé něco dělat.
Tak ať máme elán do všeho, co potěší nejen nás, ale i ostatní!
Přeji vám všem hlavně pevné zdraví a v tom letošním roce ať
se daří nejméně tak, jako v loňském, ba ještě líp!
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Zuzana Tvrzníková, starostka

5) Přebytkový rozpočet obce na rok 2013 s těmito příjmy a
výdaji:
Příjmy ve výši:
9.228.900,- Kč
- z toho daňové příjmy: 7.769.000,- Kč
- běžné příjmy:
1.300.000,- Kč
- přijaté dotace:
159.900,- Kč
Výdaje ve výši:
8.624.900,- Kč
- z toho běžné výdaje:
8.574.900,- Kč
- kapitálové výdaje:
50.000,- Kč
Přebytek rozpočtu ve výši 604.000,- Kč je rozpočtován na:
splátky přijatých úvěrů – financování celkem:
604.000,- Kč
6) Uzavření Dodatku č. 1 s firmou Amper Market a.s. na
dodávku elektrické energie v období od 1.4.2013 do
1.7.2013
7) Uzavření smlouvy s firmou Pragoplyn a.s. na dodávku
zemního plynu v období
od 1.4.2013 do 1.7.2013
8) Pronájem a budoucí prodej budovy č.p. 161 na stavební
parcele č. 304, stavební parcelu č. 304 a parcelu p.č.
231/48 dle záměru obce č. 1/2013 panu Ing. J. S. a paní
Mgr. M. Z.
9) Uzavření nájemní smlouvy s pány P.M. a T.N. na část
pozemku p.č. 575/3 dle záměru obce č. 2/2013 za 500,- Kč
ročně
10) Dohodu o změně nájemní smlouvy na pronájem
pozemků p.č. 546/12 a 546/34 panem J.Š. obci Zámrsk –
pronajímatelem se stává paní E.Š., nájem se zvyšuje z
2.500,- Kč na 3.500,- Kč ročně, se zpětnou platností
účinnosti změny od 1.1.2013
11) Dohodu o změně nájemní smlouvy na pronájem
pozemku p.č. 231/105 manželům L.J.
a D.J. - nájem se z důvodu změny využití pozemku snižuje
z 969,- Kč na 104,- Kč ročně, se zpětnou platností účinnosti
změny od 1.1.2013

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk ze
dne 10.12.2012 (usnesení č. 13)
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Zadání Změny č. 1 územního plánu Zámrsk
2) Firmu „Ing. arch. Petr Kulda – TIPOS“ jako zhotovitele
kompletní dokumentace Změny č. 1 územního plánu Obce
Zámrsk
3) Smlouvu o sdružení, uzavřenou za účelem sdružení
finančních prostředků na zhotovení kompletní
dokumentace změny územního plánu č. 1 obce Zámrsk
mezi žadateli o jednotlivé části změny, s rozložením plateb
dle návrhu zhotovitele dokumentace s tím, že podpis této
Smlouvy o sdružení bude předcházet podpisu Smlouvy o
dílo na zhotovení podkladů pro změnu
4) Územní studii Zámrsk – lokality 5a a 5b, vyhotovenou
Projektovou kanceláří TIPOS, Ing. arch. Petr Kulda, Ústí
nad Orlicí v listopadu 2012 pod zak. číslem 24/2012
5) Uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. k
úvěru ve výši 6.270.000,- Kč se splatností 10 let, s účelem
splacení závazků obce ze vztahu vzniklého na základě
smlouvy o hypotečním úvěru č. 600/052/01/1/01 ze dne
26.7.2001 a smlouvy o hypotečním úvěru č.
600/053/01/1/01 ze dne 26.7.2001, uzavřených se
společností Raiffeisenbank a.s.
6) Splacení závazků obce ze vztahu vzniklého na základě
smlouvy o hypotečním úvěru č. 600/052/01/1/01 ze dne
26.7.2001 a smlouvy o hypotečním úvěru č.
600/053/01/1/01 ze dne 26.7.2001 uzavřeného se
společností Raiffeisenbank a.s.
7) Stanovení rozpočtového provizoria obce na první čtvrtletí
roku 2013 takto: příjmy ve výši 1.954.750,- Kč a výdaje ve
výši 1.954.750,- Kč.
8) Pronájem části pozemku č. 582/1 dle záměru obce č.
6/2012 panu M. N.
9) Pronájem části pozemků č. 546/35 a 546/13 dle záměru
obce č. 7/2012 panu P. K.
10) Vnitroorganizační směrnici pro odepisování
dlouhodobého majetku Základní školy Zámrsk č. 1/2012.
11) Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Příkaz starostky obce k provedení řádných inventarizací
a plán inventarizací za rok 2012
2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí inspekční zprávu
ČŠI z kontroly Mateřské školy v Zámrsku
3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí inspekční zprávu
ČŠI z kontroly Základní školy v Zámrsku.
C) Obecní zastupitelstvo ukládá:
1) Radě obce dopracovat koncept smlouvy se zhotovitelem
změny č. 1 územního plánu Zámrsk

A) Obecní zastupitelstvo pověřuje:
1) Starostku obce podpisem smlouvy s firmou Pavel Haupt
- FO, Kunčice 274, Letohrad na realizaci akce „Regenerace
historických stromořadí a zámeckého parku v Zámrsku“ , a
to po uplynutí lhůty pro podání námitek
2) Stavební komisi projednáním a navržením nejvhodnější
úpravy vzhledu Obecní prodejny, dále posouzením nutnosti
a formy provedení výměny krytiny střechy MŠ, projednáním
možností oprav komunikace před řadovkami včetně
nutných oprav kanalizace
3) Místostarostu obce zjištěním referencí nutných pro
posouzení možnosti nového internetového připojení od
firmy PUHY.NET
4) Starostku obce v součinnosti se Základní školou a
případně Mateřskou školou učinit nezbytná opatření pro
zamezení znečišťování zámeckého parku psy (adresný
dopis majitelům psů).
B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Výsledek výběrového řízení na dodávku akce
„Regenerace historických stromořadí a zámeckého parku v
Zámrsku“

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk ze
dne 25.3.2013 (usnesení č. 14)
A)
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1)
Hospodářský výsledek Mateřské školy Zámrsk
za rok 2012 ve výši 4.297,96 Kč
a převedení přebytku v této výši do rezervního fondu MŠ
2)
Hospodářský výsledek Základní školy Zámrsk
za rok 2012 ve výši 5.369,65 Kč
a převedení přebytku v této výši do rezervního fondu ZŠ
3)
Hospodaření obce Zámrsk za rok 2012 a
účetní závěrku za rok 2012
4)
Závěrečný účet obce za rok 2012 a zprávu z
přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 s výsledkem bez výhrad

Hledám někoho solidního, kdo má čas
a chtěl by si trochu přivydělat hledáním
mých předků v archivu.
Děkuji za nabídky – kontaktujte mne:

brojir.tomas@gmail.com
nebo na tel. 777 276 547
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Co je dTest ?
Před dvěma lety se mi dostal do ruky leták,
který mne vyjímečně zaujal. Po
prostudování všech detailů jsem se
zaregistroval a po zaplacení ročního
poplatku 790,-Kč jsem získal přístupové
údaje na rozšířený přístup k internetovým
stránkám této spotřebitelské organizace,
která se zabývá nezávislým testováním
většiny výrobků na našem trhu. Od té doby
dostávám měsíčně tištěný časopis s
nejnovějšími testovanými a nebezpečnými výrobky, jehož součástí bývají
různé přílohy, např. samolepka „nevhazujte reklamu“ nebo rychlá tabulka
nebezpečných „éček“.
Hlavní náplní dTestu je zkoušení a porovnávání jednotlivých
výrobků na našem trhu a následným upozorněním na
nebezpečné produkty. Jedná se hlavně o potraviny, domácí
spotřebiče, elektroniku, výrobky pro děti, ale dají se zde
nalézt i finanční a jiné související služby. Dále je možno využít
okamžité konkrétní rady telefonicky nebo přes internet. Další
výhodou je použitelná databáze různých praktických vzorů
smluv, odvolání, reklamací a ostatních právních listin, které
jsou pro nás spotřebitele neocenitelné.
Jak využívám dTest? Pokaždé, když uvažuji o koupi
jakéhokoliv výrobku anebo ze zvědavosti. Na internetových
stránkách nejprve zjistím všechny zkoušené parametry
doslova do detailu a hned vyloučím nekvalitní a nebezpečné
typy. Pak provedu sestavení žebříčku vyhodnocení podle
parametrů, které jsou pro mne nejdůležitější. Nakonec projdu
závěrečné vyhodnocení a souhrn výhod a nevýhod, které
porovnám mezi srovnatelnými výrobky. Tyto informace pak
uplatňuji při nákupu k celkové spokojenosti.
Závěrem lze říci, že za dva roky jsem získal mnohem lepší
přehled o různých výrobcích. Zakoupené výrobky dle
posouzení a doporučení se mi také osvědčily. Jako
nejdůležitější ale považuji včasné upozornění a vyvarování
se nebezpečných výrobků.
Smyslem tohoto článku je hlavně informace, že existuje něco
na ochranu a lepší informovanost nás běžných lidí před
nákupem jakéhokoliv výrobku. Čím víc nás bude vědět o
nebezpečných výrobcích, tím dříve tyto nežádoucí výrobky
zmizí z trhu. Jak jsem již předeslal, využívám rozšířených
služeb servisu dTest pro spotřebitele. Mnoho užitečných
informací ale získáte i z volně přístupných webových stránek
této organizace: http://www.dtest.cz

Doufejme, že tato akce bude mít ten správný účinek a všichni
ti, kteří se nestydí nechat svého psa vykálet se na veřejném
prostranství a po psu neuklidí, se začnou chovat kulturněji!
Opět připomínáme všem, kteří venčí své psy, aby si po nich
nezapomínali uklízet! Pro všechny majitele psů v obci jsou
na obecním úřadě připraveny sáčky na psí exkrementy,
můžete si je zde zdarma vyzvednout.

Obecní úřad

Obvyklé mýty v třídění odpadů
Tisková zpráva Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje

Pardubice, 28. 2. 2013 – Ať už člověk dělá cokoliv, produkuje
odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Již 2/3 Čechů
aktivně třídí odpad. Ale i tito pravidelní „třídiči“ jistě někdy
zaváhají, kam příslušný druh odpadu vyhodit. Existuje také
mnoho mýtů, z důvodů kterých se právě zbývající třetina české
populace rozhodne odpad netřídit. Jedním z nich bývá i tvrzení,
že třídění odpadů je příliš komplikované.

„Informace, které by veřejnosti mohly při správném postupu třídění
odpadu pomoci, jsou uvedeny přímo na barevných sběrných
nádobách. Každá nádoba je opatřena nálepkou, která popisuje, co
do ní patří a co ne. O místních podmínkách systému sběru
tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, proto se všude třídí jiným
způsobem,“ vysvětluje regionální manažer společnosti EKO-KOM,
a s. pro Pardubický a Královéhradecký kraj Tomáš Pešek.
Mnoho občanů může stále váhat, jak naložit s nápojovými kartony,
tzn. krabicemi od džusů, mléka či vína. Ty se standardně vhazují do
oranžového kontejneru. Velmi často se však sbírají prostřednictvím
kontejnerů určených pro jinou komoditu tříděného odpadu, které
jsou pak označeny oranžovou samolepkou. V Pardubickém kraji se
tak například nápojové kartony vhazují společně s plasty do žlutého
kontejneru. V některých obcích ale probíhá tzv. pytlový sběr –
tetrapakové obaly se pak vkládají do oranžových pytlů a jejich
odvoz probíhá společně s odvozem plastů.
Poměrně překvapivě mnoho lidí se domnívá, že PET lahve, které se
vhazují do nádob na plasty (nebo pytlů v případě pytlového sběru),
se musí nejprve zbavit víček a etiket. Opak je pravdou – uzávěry a
etikety skutečně není nutné od lahví oddělovat, ty se odstraňují
následně při drcení a praní materiálu. Důvod, proč se někteří lidé
zdráhají plasty třídit, bývá také mylná informace, že je třeba kelímky
od jogurtů nebo margarinů pečlivě vymývat. Plast se po dotřídění a
rozdrcení pere právě proto, aby se zbavil zbytků potravin a nečistot.
Nicméně rychlé vypláchnutí kelímku určitě neuškodí, což nakonec
ocení zejména zaměstnanci dotřiďovací linky, kteří musí odpady
přebrat ručně.
A jaký odpad z domácností naopak nepatří do žlutých kontejnerů na
plasty? Především se jedná o obaly od olejů a chemikálií, barev a
nebezpečných látek. Stejně tak do plastů nepatří podlahové krytiny,
výrobky z PVC, molitan a nebo VHS kazety a CD nosiče. Jedním z
dalších obvyklých mýtů je, že z papírů je třeba odstraňovat
kancelářské kovové svorky. Není to však pravda. V papírnách mají
zařízení (magnetické separátory), která dokážou tyto drobné
předměty z papíroviny oddělit. Do kontejneru na papír lze také
vhazovat obálky s fóliovými okénky nebo lepenku. A co do modrého

Pavel Matys, místostarosta

Téma „psi“ opět na pořadu dne
Stížnosti na hromádky po psech na veřejných prostranstvích
jsou na jaře již obehranou, ale velmi nemilou a oprávněnou
písničkou. Hromádek zůstává všude spousty od zimy, kdy
všude ležel sníh a nevábně vypadající kupky pěkně přikryl.
Zároveň je taky zakonzervoval - a s oteplením se nepěkně
rozvoní a vypadají jako čerstvé...
Zvláště nechutné jsou tyhle hromádky v místním parku, tam je
jich z celé obce snad nejvíce. Chodí si tam hrát děti z
mateřské i základní školy. Když už si z parku skoro všechny
odnesly na památku na botách cosi mazlavého, samy přišly
za učiteli s tím, že by se tam psi neměli venčit a napadlo je
zveřejnit na vstupech do parku výzvu majitelům psů.
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A co do modrého nevhazovat? Je to především znečištěný
papír, vazby od knih nebo uhlový papír. Tyto materiály již
nelze dále recyklovat. Také použité dětské pleny patří
zásadně do kontejneru na směsný komunální odpad.
Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud
jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud je ovšem k
dispozici pouze kontejner jeden, pak se do něj vhazuje sklo
bez ohledu na barvu. Do kontejneru na sklo, ať už zeleného
nebo bílého, nelze vhazovat hrnečky a talíře z porcelánu.
Sklo a porcelán se společně recyklovat nedají, jde o dva
naprosto odlišné materiály. Také varné sklo (konvice, mísy,
formy na bábovku apod.) jsou vyrobeny ze speciálního skla,
které není možné recyklovat běžným způsobem, proto patří
do kontejneru na směsný komunální odpad.
Do kontejneru na sklo nepatří ani drátované sklo, autosklo
nebo třeba zrcadla. Sklo zrcadla obsahuje kovovou vrstvu,
kterou ze skla nelze sundat, stejně tak automobilová skla jsou
vyrobena tak, aby se při nárazu neroztříštila, a proto jsou mezi
plochami skla zalisované plastové fólie. Tato skla proto nelze
běžnými metodami recyklovat a měla by se odevzdat v
servisu nebo ve sběrném dvoře. Lahvičky od léčiv, přestože
jsou vyrobeny z běžného skla, mohou obsahovat
nebezpečné látky, a tudíž se odevzdávají spolu se starými
léky v lékárnách. O tom, zda dáme odpadu šanci na druhý
život, rozhodujeme jen my sami.
Nezapomeňte, „Reduce, reuse, recycle“ není jenom
heslo!

SBÍRKA NA OPRAVU
STŘECHY KOSTELA
SV. MARTINA

Vážení spoluobčané,
v rámci Veřejné sbírky na opravu
střechy kostela sv. Martina proběhne v
obci v sobotu 13. dubna 2013 v
dopoledních hodinách sbírka do
pokladniček. Uskuteční se v Zámrsku i
v Janovičkách podobnou formou, jako
jste zvyklí u tradiční Tříkrálové sbírky u Vašich domů zazvoní děti s
dospělým doprovodem a poprosí Vás
o příspěvek. Ani o koledu Vás děti
neochudí, jen bude mít text, který
dosud neznáte. Výtěžek sbírky bude
uložen na účet, vytvořený cíleně pro
opravu střechy místního kostela.
Každý obnos, který do pokladničky
vložíte, tak poslouží opravě místní
ulturní památky, která zdobí naši obec
již několik století. Předem Vám všem
děkujeme za příspěvky!
Obec Zámrsk

TOPÍME TUHÝMI PALIVY

Téma odpadového hospodářství je řešeno Regionální rozvojovou
agenturou Pardubického kraje ve spolupráci se společností EKOKOM, a.s. v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání
občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového
hospodářství“, který získal podporu z OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách
www.rrapk.cz.

Kominické služby kominictví Kubasa
V úterý 14. května bude Kominictví Kubasa provádět v obci
kontrolu a čištění komínů. Zájemci o službu se mohou hlásit
přímo na telefon kominictví č. 777 268 443, popřípadě
do pondělí 13. května včetně na obecním úřadě v Zámrsku.
V roce 2012 jsme se naposledy rozloučili s těmito spoluobčany:
Janem Tošovským, Marií Puldovou, Věrou Kaplanovou,
Jiřím Klofanou a JUDr. Karlem Švejdou.
Čest jejich památce!
V roce 2012 jsme do obce přivítali celkem sedm nových občánků.
Narodili se: Zuzana, Aneta, David, Adéla, Viktorie, Robin, Radek
a Nela. Gratulujeme rodičům k narození jejich děťátka a miminkům
přejeme mnoho zdraví a radosti ze života!

Ochotnický spolek PAPETO Vás srdečně zve
na premiéru hry Jana Drdy

Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert
Premiéra této pohádkové komedie se uskuteční
dne 20. 4. 2013 v 18 hod.
v Hospodě v Podskalí.
Srdečně jsou zváni malí i velcí, vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás

I krátký pohled do statistiky nám prozradí, jak velký podíl na
požárech v domácnosti mají topidla. Přestože jsme se naučili
využívat moderních zdrojů tepla, ať už plynových nebo elektrických,
jsou klasická kamna na uhlí stále ještě rozšířena. A i když snad každý
z nás je umí obsluhovat, položíme si otázku, zda s nimi zacházíme
tak, aby se nestala nebezpečím pro majetek a lidské životy. Vždyť je
používají zejména naši starší spoluobčané, kteří jsou v případě
požáru proti ohni téměř bezmocní. Navíc jednoduchost a technická
náročnost kamen na tuhá paliva přímo svádí k podcenění kontroly
jejich stavu. A tak věnujeme čas třeba svému vozu či složitým
hračkám svých dětí, zatímco návodu k obsluze a informační tabulce
na topidle málokdy. O občasné péči o stav a provoz ani nemluvě.
Závada se pak projeví až při začátku topné sezóny, kdy už je na
opravy pozdě. Spoléháme tedy na štěstí … , které ovšem může
navštívit už jenom ohořelé trosky. Připomněli jsme si význam
dobrého technického stavu kamen, kouřovodů a komínů,
vyjmenujeme si i některé další zásady pro jejich provoz. Častou
příčinou požáru bývá nesprávné umístění nábytku u kamen. Jinak
řečeno, přivoláme červeného kohouta všude tam, kde kamna těsně
obklopíme nábytkem, textiliemi, snadno hořlavými předměty nebo
přímou zásobou uhlí či dřeva. Málokdo se bude učit nazpaměť
závazné vzdálenosti pro rozmístění nábytku s ohledem na požární
bezpečnost, respektujeme však již při zařizování bytu zdravý rozum.
Přečíst si nezbytné údaje proti případným následkům je maličkost.
Pozvánkou pro požár mohou být i oděvy, které se nad kamny suší a
spadnou na rozžhavený kov nebo se vznítí od sálavého tepla. Ke
statisícové škodě pak stačí, aby v kritické době nebyl nikdo na
blízku. Uvedené zásady platí v určité míře i pro ostatní typy topidel.
Výsadou kamen na tuhá paliva jsou žhavé uhlíky a popel, které
mohou být příčinou požáru tehdy, není-li pod topidlem nehořlavá
podložka, přesahující dostatečně jeho rozměr. Nakonec několik slov
o uskladnění uhlí. Je-li naskladněno ve vysoké vrstvě nebo s velkým
množstvím prachu, dochází k jeho samovznícení. Při nedokonalém
hoření navíc vzniká oxid uhelnatý, takže likvidace takového požáru
bývá spojena s bezprostředním ohrožením zasahujících osob. Uhlí
vždy skladujeme odděleně od ostatních paliv a zejména je nutné
oddělit skladované dřevo. Uhlí neukládáme na podlahy, které jsou
vysypány cihelnou drtí. Připomeňme si ještě, že popel, zvláště
žhavý, patří do kovových nádob a také, že ve sklepě s uhlím nám
elektrická svítilna prokáže lepší službu než svíčka, už proto, že je
mnohem bezpečnější. Nepodceňujme nebezpečí, spojená s
topením v kamnech na tuhá paliva. Vždyť opatrností a dodržováním
našich rad můžeme snadno přispět k tomu, aby se váš byt či domek
nestal nakonec jen položkou smutné statistiky zmařených hodnot,
zdraví a lidských životů.
Článek zveřejněný obcí dle plánu preventivně výchovné činnosti
obce v oblasti požární ochrany pro rok 2013

4

Proč máme na vjezdu do obce vyvěšenu
ceduli s přeškrtnutými hráběmi?

Toulavé boty

V roce 2006, kdy nikdo příliš nevěřil, že se podaří změnit
nespravedlivé financování samospráv, odstranit diskriminaci a
zavést rámcový systém do dělení prostředků daňových poplatníků
mezi stát a jeho samosprávy, vytvořilo několik aktivních zástupců
obecních samospráv tzv. Zlínskou výzvu za změnu rozpočtového
určení daní (RUD). Tuto výzvu podepsalo přes tisíc pět set starostů a
starostek. Cíl se po náročné cestě završil 1. 1. 2013 – daně jsou
městům a obcím rozdělovány spravedlivěji. Dnes jde opět o peníze,
opět o zájmy našich občanů, daňových poplatníků, našich regionů a
jejich samospráv. Vláda má v letošním roce vyjednat smlouvu s
Evropskou komisí, na jejímž základě budou v novém rozpočtovém
období 2014 - 2020 opět přicházet evropské prostředky. I po všech
výkyvech na finančních trzích zřejmě nepůjde o malé peníze,
nicméně to bude patrně poslední příležitost získat významné
prostředky z fondů EU do naší země. Bohužel pomyslný vlak jednání
je již rozjetý a míří velmi silně vstříc velkým hráčům - silným firmám,
velkoměstům i ministerstvům. Venkov se zdá být odsunut na boční
kolej, nebo s nadsázkou na trasu lokálky, které navíc hrozí zrušení.
Proto je třeba stejně jako před lety vyvinout tlak na ústřední státní
správu. Tzv. „" vyzývá vládu České republiky, aby neudělala stejnou
chybu při dělení peněz EU jako vlády minulé. Nechť je co nejvíce
prostředků určených pro integrovaný rozvoj území, minimálně z
65%, prakticky nárokovým systémem čerpáno přímo obcemi,
městy a jejich sdruženími. Jen systém, který se bude blížit modelu
nárokovatelného čerpání, odrážející míru potřeb jednotlivých
regionů, splní očekávání neopakovat chyby minulé včetně
zamezení nežádoucím politickým vlivům. O efektech menší
administrativy, jednoduché následné správy, eliminace politického
klientelismu a korupce snad není třeba ani hovořit.

přišly do Zámrsku
Milí Zámršťáci,
letos na sebe jaro nechává dlouho čekat, přesto se nám intuitivně
podařilo vybrat jeden krásný sobotní den ke krátkému výletu po okolí
Zámrsku. Tento den připadl právě na úmrtí manželů Bondyových,
působících před válkou v naší obci, a tak i naše cesta vedla přes
Černou zahradu právě k pomníku, připomínajícímu jejich tragické
ukončení života 16. 3. 1939. Kdo jiný, než Pavel Janík, nám opět
předal spoustu krásných a hodnotných informací ohledně minulosti
naší obce a jejích obyvatel, a tak plni nadšení při návratu domů
očekáváme dny příští, kdy už na obloze vysvitne slunko, oschnou
cesty a my budeme moci vyrazit znovu za poznáváním našeho i
jiných krajů. Kdo máte chuť, přidejte se k nám, informace o
plánovaných cestách můžete získat u Pavla Janíka nebo ode mne.
Krásné zážitky z výletů, ať už s námi, nebo těch vašich soukromých,
přeje za kulturní komisi.

Můj tip:

Perníková chaloupka v obci Ráby u Pardubic
Po celý rok (s výjimkou období zimního spánku paní Ježibaby od
Silvestra do 1. soboty v březnu, kdy připravují nové expozice)
můžete ochutnat Medové zážitky z Perníkové chaloupky, které
potěší všechny vaše smysly (zrak, hmat, sluch, čich i chuť) a smysl
pro humor.Zatímco dospělé zaujme historie perníkářského řemesla
a pardubického perníku, pro děti je připraveno neobvyklé zamyšlení
nad pohádkou "O perníkové chaloupce". Výstavní expozice
obsahují přes tisíc perníků z celé ČR. Jedná se většinou o vítězné
práce z různých soutěží. Medové zážitky zahrnují návštěvu Muzea
perníku s městečkem Perníkov, putování tajuplným lesem do
Perníkářské dílny Ježibaby a dále do Medového ráje, Nebe a Pekla.
Kontakt: V Perníkové chaloupce č. p. 38, 533 52 Ráby;
tel: (+420) 466 612 474, http://www.pernikova-chaloupka.cz
e-mail: info@pardub.cz

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Zámrsk,
okres Ústí nad Orlicí pro školní rok 2013/2014
Ředitelka Mateřské školy Zámrsk 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 2013/2014.
Zápis do MŠ se uskuteční v úterý 30. dubna 2013 v Mateřské
škole Zámrsk od 13:00 do 15:00 hodin. Tiskopisy (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. 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 i nepřijatých dětí bude zveřejněn v úterý 7. května
2013. Rozhodnutí o nepřijetí se budou zákonným zástupcům dětí
vydávat v MŠ v v úterý 7. května 2013 v době od 13:00 do 16:00
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 na www.zamrsk.cz, odkaz Mateřská škola – Směrnice a
dokumenty a na nástěnce v mateřské škole.
Případné dotazy zodpovíme na tel.: 465 481 213 nebo e-mail:
mszamrsk@seznam.cz

K této výzvě se dosud připojilo na 1500 zástupců obcí, dalších
představitelů komunálního veřejného života a občanů, kterým není
lhostejné účelné využití evropských prostředků (viz odkaz na
stránky http://www.jurencakova.cz/druha-zlinska-vyzva/).
Evropské peníze přímo obcím, městům a jejich sdružením! V
celostátní aktivitě, která má za cíl upozornit na tento hlavní
požadavek, vyvěsí obce dne 10. dubna, v den zasedání vlády, dvě
cedule s přeškrtnutými hráběmi pod dopravní značku,
oznamující vjezd do obce. Výzva na cedulích je prostá. Říká, že i
občané obce MAJÍ NÁROK NA EVROPSKÉ PENÍZE. Přeškrtnuté
hrábě vyjadřují symbol nesouhlasu, aby ministerstva „hrabala“
evropské prostředky pod sebe, rozdělovala je podivným systémem,
který již ve stávajícím období způsobil významné negativní dopady
do našich veřejných rozpočtů. Hrozí reálné nebezpečí, že se tak
bude dít i nadále. Obecní samosprávy mohou vyjít z nového
systému výrazně znevýhodněny oproti dávaným slibům zlepšení
současné situace. Přitom je nepochybné, že obce a města umí
s těmito prostředky hospodařit v drtivé většině efektivněji,
hospodárněji a šetrněji než ústřední státní správa. Na podporu
záměru Druhé zlínské výzvy byly cedule s přeškrtnutými hráběmi
vyvěšeny i v naší obci.
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Zdařilé akce ZŠ v prvním čtvrtletí roku 2013

Termofólie nás přesvědčí , že přitisknutím ruky zespodu se začne
měnit barva. Dále poznáváme pravost papírových peněz. Na točně
se snažíme udržet rovnováhu. Nato hledáme zvířátkům jejich
jména. Hrajeme si s písmeny a tvoříme slova. Po čichu poznáváme
koření. Na HLUKOMĚRU zjišťujeme intenzitu svého hlasu (chudáci
učitelé). Takto můžeme pokračovat ještě dlouho. Tato výstava byla
interaktivní - všechno jsme si mohli vyzkoušet a to je učení hrou!
Byli jsme nadšeni.

Leden- Kuprovka
„Je leden a my opět na Kuprovku jedem.“ To si říkáme tradičně. Náš
ozdravný pobyt v horách začíná v pondělí 21.1. a končí v pátek
25.1. Z minulých Zámršťáčků již víte, že jezdíme každoročně na
boudu Kuprovku v Krkonoších, která leží ve výšce 1280 m nad
mořem. Tam se dopravujeme rolbou z parkoviště ve Strážném. I
letos máme plno sněhu. Nemůžeme si stěžovat. Zažíváme tu azuro,
ale i zataženo. Sjíždět na lyžích jsme nezapomněli, ba i prvňáci se
naučili rychle lyžovat! Kromě pobytu venku na sněhu vyrábíme ve
společenské místnosti z korálků náramky a z přírodních materiálů
srdíčka, kterými obdarováváme při příjezdu domů naše rodiče.
Jsme rádi, že nám umožnili vydat se opět do hor. Své umění v
lyžování předvádíme ve čtvrtek v obřím slalomu. Po večeři je
vyhodnocení závodu a ti nejúspěšnější dostávají diplomy. Teď nás
čeká diskotéka a zítra dopolední lyžování a odjezd domů. Krásný
týden plný pohody a radosti, o který se zasloužili vedle žáků,
pedagogů i rodiče a všichni dospělí, končí. Všem patří náš dík!

Den otevřených dveří - Velikonoce v ZŠ
V sobotu 23. března pořádáme Den otevřených dveří s prodejní
výstavou velikonočních dekorací. Návštěvníci si mohou prohlédnout
učebny a jejich vybavení a zakoupit si velikonoční předměty, které
jsme pro ně ve škole vyrobili. Je jaro a my se zamýšlíme nad
přírodou, která se začíná probouzet.
Chceme na základě
vystavených exponátů ukázat, co nám všechno příroda dává a
poskytuje. Proto ji nemůžeme jen využívat, ale starat se o ni a chránit
ji. Záleží jen na odpovědnosti každého z nás! Akce se návštěvníkům
líbila. Všem čtenářům Zámršťáčku přejeme jaro plné sluníčka a
pohody!

Březen- Poznej sám sebe
V Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě je pro veřejnost
uspořádána zdařilá výstava: „Poznej sám sebe.“ My ji navštěvujeme
(před ukončením) 14. 3. dopoledne. Zkoušíme, jak máme rozvinuté
smysly: zrak, sluch, čich a hmat a seznamujeme se s zákonitostmi
přírody. Poznáváme BRAILLOVO písmo pro nevidomé. Na
rozkládací maketě zjišťujeme, kde se nacházejí jednotlivé orgány.
Je to velmi těžké složit maketu (trupu) člověka. Hrajeme si s jazykem
a čteme krkolomné věty “Smrž pln skvrn zvlhl z mlh“. Skládáme
TANGRAM z geometrických tvarů.
Dovídáme se mimo jiné, že
…srdce dokáže vyvinout takový tlak, že krev by stříkala do
výšky 10m.
…sloni jsou jediná zvířata, která nedokážou skákat.
…nejsilnější sval v těle je jazyk.
…nejde kýchat s otevřenýma očima.
Snad nejvíce se nám líbí plastická stěna, která vše přesně obtiskne.
I nás! Rychlost reakce měříme na rozsvícených tlačítkách. Hrajeme
zvukové PEXESO, kde hledáme dvojice stejných zvuků.

Předpokládaný termín uzávěrky příštího vydání: 31.5.2013
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