Číslo 2/2006

PODĚKOVÁNÍ
V posledním týdnu měsíce března 2006 postihla naši obec povodňová vlna, která obdobně jako
v roce 1997 vytvořila nebezpečnou situaci pro některé občany, jejich domy a obecní zařízení. Na
naše požádání se s plnou odpovědností zapojili do prováděných opatření členové obou našich
hasičských sborů Janovičky a Zámrsk. Tito lidé jsou připraveni poskytnout pomoc každému, kdo
by ji potřeboval, bez ohledu na odměnu a strávený čas. Obecní úřad si váží jejich obětavosti a
připravenosti poskytnout okamžitou pomoc všem spoluobčanům, při ochraně jejich zdraví a
majetku při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech. Dovolte mi proto, abych
všem hasičům a našim spoluobčanům, kteří pomáhali při zajišťování protipovodňových opatření a
při likvidaci následků povodně, vyslovil poděkování. Jsem přesvědčen, že s jejich pomocí můžeme
počítat i nadále. Poděkování též patří hasičům z Dobříkova, kteří naší obci nabídli svoji pomoc a
zapojili se do likvidačních prací při odstraňování následků povodně. Přeji všem hasičským sborům
jejich další úspěšný rozvoj.
Vlastimil Profous

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o výsledcích akce, s kterou nám někteří z Vás pomáhali. Jednalo se o
získání grantu na dovybudování naší školní zahrady. Ve zpracovaném projektu „Dětský koutek“ se počítalo
s rekonstrukcí a vybudováním oplocení, za pomoci zahradní architektky s herním programem, rostlinnou a
dřevitou stavbou a vodní florou a faunou.
Přestože projekt byl dobře zpracován, grant jsme neobdrželi. Mezi třiceti osmi žadateli uspělo pouhých
pět zájemců (při tak malém procentu přidělení grantu a zejména finančních prostředků, je podle našeho
názoru otázkou, zda je účelné se snažit získat takovéto granty). I z tohoto výsledku jsme se poučili a všem
zúčastněným děkujeme.
V současné době budeme na tomto projektu sami pracovat. Tato akce se nám pravděpodobně protáhne.
Věříme, že spolu se sponzory získáme ke spolupráci i rodiče našich dětí a další spoluobčany, neboť náš
zámysl nebyl jen vybudovat dětský koutek pro školní děti, ale i pro maminky s malými dětmi. V tomto
koutku budou moci trávit volný čas i naši senioři.
Základní škola

USNESENÍ zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 27.3.2006
A) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1)
Zprávu o činnosti obecní rady za uplynulé období od posledního zasedání OZ
2)
Plán kulturních akcí obce na rok 2006
3)
Informaci o zřízení internetových stránek obce
4)
Informace z obecního úřadu
5)
Informaci starosty k dopravnímu značení v obci
6)
Informaci starosty o projektu úpravy kuchyně v MŠ
7)
Informaci starosty o průběhu valné hromady TJ KBT Elektronik Zámrsk
B) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1)
Rozpočet obce na rok 2006
2)
Závěrečný účet obce za rok 2005
3)
Rozpočet Mikroregionu Vysokomýtsko na rok 2006
4)
Závěrečný účet Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2005
5)
Přidělení bytu č. 7 v č.p. 74 a uzavření nájemní smlouvy s paní Márií Martinkovou
6)
Postoupení pohledávky manželů Evy a Vlastimila Hegerových paní Brigitě Horáčkové
7)
Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na opravu střechy kostela ve Vraclavi
8)
Prodej části pozemku č.p.p. 187/2 za cenu dohodou manželům Netolickým
9)
Pověření starosty Vlastimila Profouse k čestnému prohlášení o vlastnictví obce Zámrsk vodojemu,
umístěného na st.p.č. 275 a p.p.č. 586/2 KÚ Vraclav

V O L B Y
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OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta obce Zámrsk podle § 15 odst. 1. zákona 247/95 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve
znění pozdějších předpisů a výňatků ze zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
dne 2. 6. 2006 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
dne 3. 6. 2006 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
2.
Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro okrsek č. 1 v obci Zámrsk je volební místnost
v obecní budově v parku.
3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným
cestovním průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem).
4.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlasovací lístky
V Zámrsku dne 15.5.2006

Proč jít k volbám?

- Malé zamyšlení

Všeobecně se u letošních červnových voleb nepředpokládá vysoká účast. Přibývá lidí vcelku oprávněně
znechucených politikou, je mezi námi mnoho nerozhodnutých, kteří nevidí jasné pro ani proti u žádné
z kandidujících stran, anebo těch, které politika jednoduše nezajímá. Tito lidé se pak rozhodnou k volbám nejít,
aby svým hlasem nezasáhli do volebních výsledků. Ale – skutečně nezasáhnou?
Podívejme se na to takhle: Podle současných předběžných odhadů preferencí jednotlivých stran by mohlo
být rozložení sil v budoucím parlamentu takové: ODS by získala nejvyšší počet hlasů, procentuálně asi 29%,
následovala by ČSSD s asi 23%, dále KSČM s 16% hlasů, KDU-ČSL s 11% hlasů a do Parlamentu by se
pravděpodobně dostali i Zelení s 9%. Samozřejmě to je odhad, založený na předběžných průzkumech, ale dá
se předpokládat, že ve velmi podobném poměru sil voliči vyšlou strany do Parlamentu. A koho že tedy volí
člověk, který k volbám nejde? Tím, že se nezúčastní, v podstatě říká: „ Ano, takhle, jak to dopadlo, tak je to
dobře, tak se mi to líbí.“ Svůj hlas tím vlastně rozdělí mezi jednotlivé strany v tom poměru, ve kterém to určí
jiní.
V žádném případě bych si nedovolila nabádat nikoho, aby dal hlas té či oné straně, i když mám
samozřejmě svůj názor na to, která strana by měla zvítězit. Jen si myslím, že je dobré se nad svou neúčastí u
voleb zamyslet a neříkat si, že „můj hlas to stejně nerozhodne“.
Ale pokud se vám opravdu líbí volební výsledek, který za Vás rozhodnou jiní, není třeba, abyste šli volit.
Zuzana Tvrzníková

Zamysleme se! Nechceme mít hezké prostředí nejen na svém pozemku, ale i mimo něj?
– aneb několik otázek, na které si může odpovědět každý sám
Je v rámci možností každého z nás přiložit ruku k dílu? Není v zájmu každého, aby lahodilo oku i obecní prostranství?
A myslíte si, že je v silách obce, aby „všeobecní“ lahodilo oku? Ruku na srdce, můžeme pomoci i my všichni? Postaráme
se o to, aby bylo hezké vše, to před plotem i za plotem? A je nutné otravovat okolí spalováním toho, co můžeme odhodit do
kontejneru?
Tímto dáváme námět k zamyšlení. Přispějme každý tím málem, co můžeme. Tímto Vás, občany obce Zámrsk, vyzýváme
ne pouze v tomto období, ale i do budoucna: zameťme si nejen svoje, ale i před svým prahem. Upravme každý „kousek
obecního“ před svým domem. Ulehčíme tím obecnímu úřadu nejen práci, ale i finance. Začali jsme my kolem svých obydlí.
Příkladem je jistě i dobře odvedená práce našich mládežníků v okolí hasičské zbrojnice v Janovičkách. Za to jim patří
díky. Přidejte se i Vy!
Hasiči Janovičky
Jak už asi víte ze Zámršťáčku, od počátku března jsou pod
webovou adresou www.zamrsk.cz v provozu internetové stránky
obce. V dnešní době upravuje povinnost obcí zveřejňovat určité
údaje na internetu zákon, a tak bylo třeba najít osobu nebo firmu,
která by pro nás vytvořila internetové stránky vyhovující
požadavkům současných zákonů a zároveň poskytující
návštěvníkům stránek představu o historii i současnosti obce a o
fungování jejích složek jako je školství, různé spolky i sportovní a
kulturní život v obci. Nakonec jsme se rozhodli pro firmu Antee,
která má s internetovými stránkami obcí nebo svazků obcí a
mikroregionů dostatek zkušeností. Zaručuje shodu internetových
stránek se zákonem o svobodném přístupu k informacím a
s dalšími nařízeními vydanými v tomto směru Ministerstvem
informatiky.
Firma Antee pro nás vytvořila myslím vzhledově celkem pěkné a přehledné internetové stránky, které se mohou dále
vyvíjet a přizpůsobovat našim požadavkům. Firma bude nadále provádět dohled nad provozem internetových stránek, bude
nám poskytovat podporu při aktualizacích, provádět pravidelné zálohování dat a zajišťovat antivirovou ochranu. Součástí
jejích služeb je i zaučení zákazníka do obsluhy stránek. To má výhodu v tom, že je možné operativně tyto stránky
aktualizovat nebo i vizuálně měnit podle našich požadavků.
Naše www stránky poskytují i nadstandardní služby, jako je např. zasílání aktualit formou sms zpráv nebo e-mailů.
Součástí stránek je i možnost zřízení samostatných internetových stránek pod doménou obce Zámrsk pro jednotlivce,
popřípadě firmy, bez poplatku vůči firmě Antee.
Naším záměrem je, aby obecní internetové stránky poskytly člověku neznalému možnost udělat si pozitivní obrázek o
Zámrsku jako o obci. Zároveň chceme, aby naše internetové stránky byly živé – s aktuálními informacemi, fotografiemi a
zprávami ze života obce. Proto uvítáme nápady a připomínky ze strany občanů k jejich vzhledu i obsahu.
Zuzana Tvrzníková
Člen Rady Pardubického kraje Petr Šilar se obrátil na OÚ s prosbou o zveřejnění oznámení pro chovatele ovcí a koz:
V rámci sjednocování legislativy zemí Evropského společenství vstoupilo v platnost dnem 9.7.2005 „Nařízení Komise
Evropského společenství“ č. 21/2004. Z uvedeníého vyplývá, že od 9.7.2005 povinnosti týkající se označování a evidence ovcí
a koz stanovené zákonem č. 154/2000 Sb. (Plemenářský zákon) a jeho předpisy platí pro všechny jejich chovatele bez rozdílu,
kolik těchto zvířat daný chovatel chová.
Pověřeným orgánem je:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Útvar ústřední evidence
252 09 Hradišťko pod Medníkem
Zodpovědný pracovník:
pí Klímová, tel. 257 896 284
Adresa kontaktního pracoviště ČMCHS: Chovservis, a.s.
Zemědělská 897
500 03 Hradec Králové
Zodpovědný pracovník:
pí. Knajflová, tel. 495 404 157, mobil 724 171 227

Ředitelství Mateřské školy Zámrsk oznamuje, že přihlášky dětí k zápisu do MŠ na školní rok
2006/2007 je možné podat do 31.5.2006. K tomuto datu se přijímají i přihlášky dětí, které nastoupí
až v průběhu školního roku. Tiskopisy přihlášek jsou k dispozici v mateřské škole nebo na
internetových stránkách obce pod odkazem Školství – Mateřská škola.

Tradiční májové Zámrskání – v sobotu 20. května 2006 na fotbalovém hřišti v Zámrsku
Letos už pošesté se stane naše
obec dějištěm zábavné show pro
všechny „Zámrskání“. Akce se i
letos
koná
pod
záštitou
Pardubického kraje a náměstka
hejtmana
Ivo
Tomana,
spolupořadateli jsou agentury Lea
Film Production a Regio Program,
TJ Zámrsk a Obecní úřad Zámrsk.
Program je jako vždy pestrý a
vyberou si z něj děti i dospělí. Od
12 hodin budou na hřišti probíhat
dětské soutěže pod názvem
Hrajeme si s Večerníčkem. Dětské
odpoledne doprovodí hudebním
vystoupením dívčí skupina K2 a po
večerníčkovém soutěžení jsou
připraveny zábavné ukázky psích
agility parkurů.
Od 15 hodin bude pokračovat
show pro širší publikum – a
protože jsme na fotbalovém hřišti,
nesmí chybět fotbal! Otakar
Janecký si to rozdá ve fotbalové
soutěži – v kopech na branku s
malými i velkými fotbalisty. A od 16
hodin už začne maraton hudby a
další zábavy: kapely Děda Mládek
Illegal
Band
a
slovenská
MetaLinda (myslím, že vzhledem
k jejich popularitě není třeba zde
ani jednu z nich veřejnosti blíže
představovat), finalistka Superstar
Šárka Vaňková (22. května křtí své
druhé CD a nové písničky z něj
uslyšíte
premiérově
už
v Zámrsku!), kapela Jam&Bazaar
revival (známá s živelnou pódiovou
show s hudebními peckami 70. let
skupina ABBA, Bee Gees, Blondie,
Suzi Quatro, Boney M a dalšími).
večer vystoupí
místní
Později
kapela Detoxy, která na loňském
Zámrskání sklidila zasloužené
ovace
a
program
ukončí
v pozdních
nočních
hodinách
diskotéka.
Hudební produkce budou proloženy vystoupeními imitátora Petra Jablonského. Ten bude moderovat i hlavní program spolu s Majkou
Schillerovou. Odpolední program bude protkán pro diváky a hosty také řadou zábavných soutěží o ceny, nebude chybět barmanská show,
tombola a na půlnoc je pro dospělé připraveno skvělé půlnoční překvapení.
Že je tato akce populární, o tom svědčí i přislíbená účast řady hostů a osobností. Do Zámrsku se těší poslankyně Parlamentu PS ČR Ing.
Alena Páralová, europoslankyně Jana Bobošíková, náměstek hejtmana Pardubického kraje ing. Ivo Toman, členka Rady Pardubického
kraje Mgr. Bc. Jana Smetanová, starosta Chrudimi ing. Ladislav Libý, starostové okolních obcí, místostarosta Vysokého Mýta ing. Martin
Krejza a řada dalších.
Pro návštěvníky Zámrskání bude po celý den připraveno občerstvení s bohatým výběrem, nápoje i cukrovinky – oblíbená cukrová vata,
míchané nápoje, zmrzlina, pardubický perník i výrobky zdravé výživy. Na akci samozřejmě nebudou chybět zábavné atrakce pro děti houpačky, skluzavka a skákací hrad.
Přespolní návštěvníci Zámrskání mohou využít kyvadlové dopravy autobusem za jednotné jízdné 10,- Kč s odjezdy po trase z Vysokého
Mýta (u M-klubu) přes Choceň (u kina), dále Sruby – Dobříkov – Zámrsk (na autobusových zastávkách po trase) s odjezdem z Vysokého
Mýta ve 12.00, 14.30, 15.30, 18.00, 20.00 a ve 22.30 hodin, svoz zpět je zajištěn i po půlnočním překvapení. Tak nashledanou v sobotu
20. května na zdejším fotbalovém hřišti!
Vydává obecní úřad Zámrsk pro informace občanům o dění v obci. - Květen 2006, č.2.
Všem nabízíme možnost otištění článků, informací, příp. inzerátů.
Vaše příspěvky do Zámršťáčku můžete také zasílat na e-mailovou adresu: zamrstacek@email.cz

