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ŘÍJEN 2013

vydává obecní úřad Zámrsk pro informace o dění v obci 4x ročně

Oznámení o době a místě konání voleb

Ferdinand Antonín
hrabě z Bubna a Litic

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve
dnech 25. a 26. října 2013 v obci Zámrsk
V souladu s ustanovením § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů informujeme voliče:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se uskuteční
v pátek 25. října 2013 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 26. října 2013 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky ve volebním okrsku číslo 1 v obci Zámrsk je
volební místnost v Obecní budově v parku (zasedací místnost).
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a
státního občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu
jeho trvalého pobytu) nejpozději 1 den přede dnem voleb (viz §
55 odst. 1 zákona č. 21995 Sb.), v den voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i47/ ve volební místnosti.
Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu
vybaven voličským průkazem, může na tento hlasovat v
jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky,
popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u
příslušného zastupitelského úřadu.

Začátkem prosince uplyne 200 let od dobytí švýcarské Ženevy,
okupované Francií, generálem hrabětem Ferdinandem
Antonínem z Bubna a Litic. Ženevané tohoto schopného vojáka
a generála dodnes uctívají jako osvoboditele města a v roce
1815 mu udělili čestné občanství. Ferdinand Antonín ale byl
účastníkem také dalších velkých bitev napoleonských válek. V
říjnu roku 1813 přispěl významnou měrou k vítězství
spojeneckých vojsk v bitvě národů u Lipska.
Rodištěm tohoto významného velitele a evropského diplomata je
Zámrsk. U příležitosti výročí 200 let od těchto významných
událostí odhalí dne 19. října 2013 obec slavnému rodákovi
pamětní desku. Deska bude instalována na budově zámku, kde
se dne 26.11.1768 hrabě Ferdinand Antonín z Bubna a Litic
narodil. Slavnostní akt proběhne od 14 hodin. Na nádvoří zámku
bude instalována tématická výstavka a návštěvníci si
vyslechnou informace k osobě Ferdinanda z Bubna a Litic. V
parku bude připraveno občerstvení, zahraje zde dechová hudba
Choceňačka. Od 16 hodin bude v kostele sv. Martina sloužena
vzpomínková mše, varhaník Jan Kula spolu se sborem a dalšími
hudebníky předvede slavnostní Gounodovu mši Missa Brevis. V
podvečer pak bude položena kytice k hrobu hraběte Ferdinanda
z Bubna v kostele Nejsvětější Trojice v Horním Jelení.
Svoji účast při této akci přislíbili členové českých a rakouských
příslušníků rodiny z Bubna a Litic, zástupci Ministerstva
zahraničních věcí ČR, Senátu a Parlamentu České republiky,
zástupci švýcarské ambasády v České republice, zástupci
ženevské Nadace Jan Masaryk, Asociace Olgy Havlové a spolku
Besedy Slovan v Ženevě a další významní hosté. Vzpomínkovou
slavnost na hraběte Ferdinanda připravují také ženevské
krajanské spolky. Uskuteční se 6. prosince 2013, tedy v den 200.
výročí osvobození Ženevy, v tzv. Kalvínově síni v Ženevě.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Z důvodu zajištění kontinuální údržby ploch a obecních zařízení s
výhledem do budoucna postupně vyplynula potřeba omezení
částečných úvazků zaměstnanců obce a zřízení pracovního místa
pro jednoho zaměstnance na celý úvazek. Tento zaměstnanec tak
převážně nahradí práci stávajících zaměstnanců obce, pana
Miroslava Novotného a Jiřího Trunce, kteří budou nadále pro obec
pracovat spíše příležitostně a sezónně na základě dohod o
provedení práce. Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na
úřední desce (fyzicky ve výtisku i na webových stránkách obce) a
zveřejněna v TRSu. Do daného termínu, tj. do 16.9.2013 do 16
hodin bylo obci doručeno 5 nabídek. K jejich posouzení se téhož
dne v 18,30 hodin sešla komise, složená z členů rady a finančního
výboru a účetní obce. Nejprve bylo nutno stanovit měřitelná
přijímací kritéria včetně pořadí důležitosti a hodnotící systém.
Kritéria byla tato: 1. bydliště v obci, 2. praxe v oborech, příbuzných
budoucí vykonávané činnosti, 3. dosažené profesní řidičské
průkazy (vzhledem k tomu, že obec vlastní dva traktory,
neposledním požadavkem byl řidičský průkaz na traktor), 4.
vzdělání střední odborné v oboru (výuční list) a vyšší –
upřednostněno strojní vzdělání a posledním 5. kritériem byla
fyzická zdatnost. Hodnotící systém byl stanoven jako známkování
ve škole, čím nižší součet, tím lépe s tím, že v případě rovnosti
rozhodne pořadí kritérií. Platové zařazení stanovil finanční výbor
podle norem, platných pro tento druh činnosti. Teprve poté byly
rozlepeny obálky s nabídkami. Všichni zájemci doložili
požadované doklady. Pan Milan Novotný, který byl vybrán, splnil
výše uvedené požadavky ve všech ohledech. Přejeme mu do
nového zaměstnání mnoho zdaru a věříme, že a jeho činnost bude
pro obec přínosem!
Zuzana Tvrzníková, starostka
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Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk
ze dne 23. 9. 2013 (usnesení č. 16)

Chcete dostávat emailovou poštou
aktuality z obecních webových stránek?
Na webové stránky obce jsou často vkládány různé aktuality.
Mnozí z vás možná nevědí, že je možné nechat si zasílat tyto
aktuality na mailovou adresu, a to krátce po jejich zveřejnění.
Pokud máte zájem nechat si aktuality z webových stránek
zasílat, tady je popis, jak na to:

A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zadání územního plánu Zámrsk, vypracované Městským
úřadem Vysoké Mýto, odborem stavebního úřadu a územního
plánování, v červenci 2013 pod čj. 18179/2013/OSÚ
2) Starostku obce Zuzanu Tvrzníkovou a místostarostu obce
Ing. Pavla Matyse jako osoby spolupracující se zpracovatelem
nového ÚP obce, odborem stavebního úřadu a územního
plánování MěÚ Vysoké Mýto
3) V pořadí čtvrtou aktualizaci rozvojového dokumentu obce
Program obnovy venkova ze dne 24.9.2007
4) Přidělení bytu č. 7 v obecním Penzionu pro seniory
manželům Čáslavkovým
5) Odprodej pozemku st.p.č. 353/2 o ploše 9 m2 panu L. J. za
smluvní cenu 1.350,- Kč dle záměru obce 4/2013

Otevřete si na internetu webové stránky naší obce
www.zamrsk.cz najedete myší na Aktuality v horní horizontální
liště vpravo poklepnete na tlačítko „Přihlásit se k odběru novinek
vyplníte e-mailovou adresu stisknete „Přihlásit se k odběru“

B) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Poděkování paní Aleny Šimečkové za blahopřání a dary k
80. narozeninám
2) Poděkování Českého červeného kříže, Diakonie Broumov a
Královéhradeckého kraje
3) Informace k chystané slavnosti odhalení pamětní desky
generálovi hraběti Ferdinandu Antonínovi z Bubna a Litic
4) Informacek plánované akci obecní kanalizace
5) Informace o fungování MAS Nad Orlicí, sdělené Mgr.
Petrem Kulíškem

Aktualitu si pak můžete přečíst takřka okamžitě po zveřejnění. A
pokud vás nebude zajímat, prostě ji smažete…

C) Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) Žádost o provedení změny v územním plánu obce, podané
firmou AWAC TRADE ENERGY a.s. odboru stavebního úřadu
a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto dne
21.6.2013 na změnu pozemků v k.ú. Janovičky u Zámrsku z
funkce zemědělské do funkce bydlení

SVAŘOVÁNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA
Svařování je jednou z nejužívanějších technologií ve výstavbě,
výrobě i při údržbě a opravách strojů a zařízení. Z hlediska
technologie jde o způsob produktivní a velmi těžko nahraditelný.
Z požárního hlediska se jedná o práci za použití otevřeného
ohně nebo o práci s materiály zahřátými na tavící teplotu.
Nejčastěji vznikají požáry od sváření v budovách a objektech ve
výstavbě, v garážích a dílnách pro údržbu dopravních prostředků
a ve výrobních budovách. Především v objektech ve výstavbě
dochází k častému rozšíření požárů z toho důvodu, že zde
nejsou žádná stavební omezení, která by tomuto rozšíření
bránila. Při sváření plamenem a řezání kyslíkem představu
značné požární nebezpečí to, že dochází ke vznícení hořlavých
látek nacházejících se v bezprostřední blízkosti plamene,
případně ke vznícení od rozpálených materiálů. Nejčastější
příčinou požárů při sváření elektrickým obloukem je propadávání
žhavých okují do prostorů pod místem sváření mezi snadno
vznětlivé látky. Posuzujeme-li příčiny vzniku požáru od sváření,
zjišťujeme, že v mnoha případech dochází k porušování
předpisů ať již vědomě nebo z nedbalosti. Setkáváme se však i i
s vyloženou neopatrností a lajdáctvím. Příčiny technického rázu
v oblasti sváření se objevují již v mnohem menší míře. K tomu,
abychom případy vzniku požárů od sváření omezili, je nutné
řádně dodržovat protipožární opatření předepsaná platnými
právními předpisy. Především je třeba odstraňovat hořlavé látky
z okruhu ohroženého svářečskými pracemi, případně ty, které
nelze odstranit, je třeba přikrýt nehořlavým, tepelně izolujícím
materiálem nebo je dostatečně navlhčit vodou. Velmi důležitým
opatřením je utěsnění otvorů spojujících prostory, kde se svařuje
s prostory umístěnými vedle nebo pod místem sváření. Dobrý
technický stav a řádné provádění údržby svářecích zařízení patří
mezi základní pravidla bezpečné práce. Kromě uvedených
skutečností ovlivňují bezpečnou práci při sváření i nedostatky
lidského činitele. Sem patří neznalost pravidel bezpečné práce
při sváření, která je způsobena nedostatečným proškolením
pracovníků – svářečů. V některých případech není zajištěna
dostatečná požární asistence, případně je nedostatek vhodných
hasebních prostředků pro první zásah. V neposlední řadě
dochází k rozšíření požáru od sváření proto, že se neprovádí
předepsaná kontrola pracovišť po skončení svářečských prací,
hlavně v době mimopracovní.

D) Zastupitelstvo obce pověřuje:
1) Mgr. Bc. Karla Kouřila přípravou a spoluprací při zajištění
akce slavnosti odhalení pamětní desky generálovi hraběti
Ferdinandu Antonínovi z Bubna a Litic

Duhové noviny pro lidi se zdravotním
postižením z Pardubického a Královéhradeckého kraje
Lidé se zdravotním postižením a jejich organizace mají nyní nový
zdroj informací. Na internetových stránkách www.duhovenoviny.cz
se dozvědí o všem, co se jich týká a co se aktuálně děje v
Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Sami se zároveň mohou
zapojit do tvorby obsahu tím, že napíší článek o tom, co dělají. Jak
vznikl název novin? „Hledali jsme název, který je výstižný,
optimistický a zároveň symbolizuje pestrost obsahu novin. Duhové
noviny kromě článků a tiskových zpráv uveřejňují i nejrůznější
pozvánky, informace o akcích, odkazy na poradny pro osoby se
zdravotním postižením, na možnosti vzdělávání a zaměstnání,“
vysvětluje autorka nápadu - krajská koordinátorka Národní rady
osob se zdravotním postižením ČR Radka Konečná. Grafika loga
novin je dílem administrátora a redaktora stránek - vozíčkáře Leoše
Kroužela. „Barvy duhy mají symbolizovat pestrý obsah novin“,
doplňuje Leoš Kroužel. Své články a informace můžete snadno a
rychle uveřejnit. Stačí je zaslat na redakční e-mail, který je uvedený
v sekci „Jak publikovat“ v Duhových novinách.
Kontakt: Radka Konečná, tel.: 466 952 423
mobil: 736 751 202, E-mail: pardubice@NRZP.cz

Projekt je realizován jako regionální subprojekt projektu „ Aktivní občané a média“
CZ.1.07/3.1.00/37.0069
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Do oblasti sváření však můžeme zařadit i oblast tzv. sváření
nekovových materiálů (plastů, lepenek a dalších nekovových
materiálů). Rovněž v těchto případech se používá otevřený
oheň. Jde především o plynové hořáky a benzínové pájky. I v
těchto případech je nezbytné dodržovat právní předpisy a
správně manipulovat s otevřeným ohněm. Při svařování
nekovových materiálů je možnost vzniku požáru mnohonásobně
vyšší než u sváření kovových materiálů, je to logické, neboť
svařujeme v mnohých případech hořlavé materiály.
Samostatnou kapitolou z této oblasti by mohli být pokrývači, kteří
manipulují s hořlavými látkami – lepenkami, které svařují
zejména plynovými hořáky. Zde stačí malá chvilička
nepozornosti a pracně vystavěný objekt je celý v plamenech. Na
stavbách se rovněž používají roztavené živice, které slouží
zejména jako hydroizolace. Nahřívání a manipulace s živicemi je
rovněž nebezpečná a vyžaduje přísné dodržování požární
bezpečnosti.
Požáry vzniklé od sváření představují každoročně značný podíl z
celkového počtu požárůi z výše škod. Proto je třeba, abychom
dobře znali povinnosti uložené k řádnému předcházení požárům
od těchto příčin. Jen důkladnou znalostí předepsaných
povinností a jejich důsledným dodržováním lze bilanci požárů od
sváření příznivě ovlivnit.

omezení počtu čerpacích domovních šachet (jedna může sloužit
4-5 rodinným domům). Součástí stavby nebudou domovní
přípojky na pozemcích soukromých vlastníků s výjimkou dílčích
tlakových splaškových kanalizací, kde jsou součástí návrhu i
domovní čerpací šachty s podružnými řady tlakové kanalizace.
Přípojky, hrazené z veřejných financí, budou přivedeny až k
hranici soukromých pozemků koncových uživatelů, následné
připojení zajistí majitelé nemovitostí. Stavba umožní zrušit
stávající problematický provoz septiků, žump, domovních nebo
malých čistíren, který již v současné době nevyhovuje
požadavkům na čištění odpadních vod. Předpokládá se, že
provozovatelem budoucí kanalizace bude VaK Vysoké Mýto
s.r.o. Navržená kanalizace je mimo zástavbu vedena okrajem
polí a zahrad nebo zelenou krajnicí komunikace Janovičky –
Zámrsk. Konečný výtlak od Zámrsku k Vysokému Mýtu je
navržen do kraje polní cesty, která prochází kolem Šnakovského
potoka. Uvnitř zástavby je kanalizace citlivě navržena v zelených
pásech podél místních komunikací, v místních komunikacích a
dílčí úseky zahradami tak, aby bylo možno podchytit gravitačně
stávající přepady ze septiků apod. Stavba zefektivní a zkvalitní
manipulaci se splaškovými odpadními vodami. Budoucí úhrada
stočného bude občanům částečně kompenzována odpadnutím
současných provozních nákladů spojených s provozem malých
nebo domovních ČOV, vyvážením žump a septiků s
problematickým provozem. Čerpací stanice budou vybaveny
spolehlivým typem strojního zařízení a ponornými čerpadly s
nízkými provozními náklady a vysokou účinností. Realizací
stavby kanalizace v Zámrsku a Janovičkách s následným
napojením do ČOV ve Vysokém Mýtě budou odstraněny
hygienické a estetické závady spojené s vypouštěním
odpadních vod do stávajících potrubí, do okolního terénu nebo
přímo do Loučné. Tím dojde nejen k zvýšení kvality vody v těchto
tocích, ale i celkovému zlepšení životního prostředí. Budou
celkově vytvořeny dobré podmínky pro další rozvoj obce a
blízkého okolí. Naše obec má jako celek časově omezenou
výjimku od vodoprávního úřadu ve Vysokém Mýtě. Díky tomu
nemusíme mít zatím dokladovanou likvidaci odpadních vod
podle platných zákonů. Všichni víme, že většina našich žump,
septiků atd. nesplňuje předepsané technické podmínky. To by
měla vyřešit právě plánovaná kanalizace, do které by se každá
nemovitost měla napojit. Pravděpodobně se najdou
spoluobčané, kteří se nebudou chtít připojit. Potom bude muset
každá nepřipojená nemovitost doložit dokumentaci s posudkem,
že likviduje odpadní vody v souladu s platnými předpisy
s možností namátkové kontroly vodoprávního úřadu (Zákon č.
274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů, Vyhláška č. 428/2001Sb. až
350/2012 Sb. s účinností od 1.1.2013, vše v platném znění). Na
závěr musím upozornit, že výstavba kanalizace nebude
jednoduchá. Výrazně ovlivní náš každodenní život v obci a určitě
bude přinášet mnohá omezení a napjaté situace. Věřím však, že
se vše podaří zvládnout k zdárnému konci. A až se morálně
vyrovnáme s napojením našich odpadů do nové kanalizace,
oceníme my i další generace zkvalitnění bydlení v naší obci.

Článek zveřejněný obcí dle plánu preventivně výchovné činnosti
obce v oblasti požární ochrany pro rok 2013

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás informovat o aktuálním stavu již několik let
plánované akce, týkající se odkanalizování naší obce.
V létě loňského roku jsme podali v pořadí již čtvrtou žádost o
dotaci na akci „Kanalizace Zámrsk – Janovičky“ na Státní fond
životního prostředí ČR, která je nyní ve stavu - schváleno k
financování. Pro nás to znamená v první řadě co možná
nejrychlejší zpracování a dodání nezbytných požadovaných
dokumentů. Jedním z požadovaných podkladů bude projektová
dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele.
Nejvýhodnější nabídku podal Ing. František Pravec, PC
PROJEKT, který v současné době zpracovává požadovanou
dokumentaci a provádí po obci doplňující šetření. Dá se
předpokládat, že Vás projektanti z jeho projekční kanceláře také
navštíví, aby si upřesnili Vaše požadavky a nejvhodnější trasu
pro připojení. Vše zohlední v projektové dokumentaci. Proto
bych chtěl poprosit o spolupráci s projektantem, pokud u Vás
zazvoní. Toto je pouze první krok. Jestliže se vše podaří, bude
následovat úspěšné výběrové řízení a vlastní výstavba
kanalizace, která nebude jednoduchá. Ale nebudu předbíhat
událostem. Pro připomenutí znovu uvádím některé důležité
údaje a fakta. Prvotní inženýrská činnost probíhala už začátkem
sedmdesátých let. V devadesátých letech následovalo několik
variantních studií s následným finančním posouzením
jednotlivých řešení. Varianta centrálního čištění odpadních vod
na čistírnu odpadních vod ve Vysokém Mýtě byla v roce 2003
vyhodnocena z pohledu investičních i provozních nákladů jako
nejpříznivější a byla dále zapracována do dalších stupňů
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a následného
stavebního povolení. Okolnosti nás vedly k názoru, zdali nebude
jiný systém výhodnější pro odkanalizování naší obce, například
čištění v katastru obce vlastními čistírnami odpadních vod. Z
tohoto důvodu jsme opakovaně zadali několika nezávislým
odborníkům v oboru vodohospodářských staveb prověřit
všechny možné varianty a tyto porovnat s naší projektovou
dokumentací včetně finančního vyhodnocení investičních a
provozních nákladů. Výsledky nezávisle na sobě opět shodně
potvrdily pro koncové uživatele ekonomicky nejvýhodnější
variantu centrálního čištění na ČOV ve Vysokém Mýtě. Z
hlediska odkanalizování se jedná o složitou akci, zejména s
ohledem na členitost území, kterým protéká Loučná s náhonem
a další vodoteče. Je předpoklad, že stávající dešťovou
kanalizaci bude možno využít po dostavbě jako součást
jednotné stokové sítě obce s tím, že některé úseky bude třeba
rekonstruovat, popřípadě vyvložkovat. U tlakové splaškové
kanalizace, navržené v Janovičkách se předpokládá maximální

Ing. Pavel Matys
místostarosta a předseda komise pro výstavbu

Ve středu 2. října začínají tanečky pro malé
slečny ze školy a školky, které budou
probíhat každou středu od 17,00 hod. na
sále v Hostinci v Podskalí, cena je 200,- Kč
za 10 lekcí. Tentýž den opět začínají
latinsko-americké tance pro ženy od 18,30
hod., taktéž na sále v Podskalí. Cena je
300,- Kč za 10 lekcí.
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Guláše se sešly rozličné: houbový, hovězí, hlívový, buřt
guláš, mexický fazolový, cirznový a vepřový. Myslím, že bylo
z čeho ochutnávat a odborná porota to měla velmi těžké.
Nakonec rozhodla a titul „Nejlepší guláš“ si odnesl Michal
Veselý se svým „vymazleným“ hlívovým guláškem. Také vy,
Zámršťáci, jste se mohli účastnit a po svých ochutnávkách
vyplnit hlasovací lístek a rozhodnout tak o ceně diváků za 1.,
2. a 3. místo. Kupodivu jste měli zřejmě stejné „jazýčky“ jako
porota, protože na 1. místě se umístil opět guláš pana
Veselého „Hlívový“, na 2. místě guláš „Mexický“ od paní
Lamberské a 3. místo připadlo právem „Hovězímu“ guláši
pana Tomana ml.

KULTURA HRKÁNÍ
Dobrý den sousedky a sousedi,
před 11 lety se naše rodina přistěhovala do Zámrsku. Já i moje
žena pocházíme z vesnic, které vždy žily svým osobitým
životem. Ať už to byl spolkový život, činnost kroužků, skupinové
aktivity nebo tradice. Tradice, která ještě žije v mnoha vesnicích
v okolí, je obcházení vesnice v období Velikonoc skupinou dětí
s hrkačkami, vždy ráno a večer. Tito hrkáči nahrazovali zvony
kostelů, které v období začínajícím Popeleční středou a
končícím Bílou sobotou „odlétly do Říma“. Svým hrkáním vlastně
určovali čas pro obyvatele obce. Vše vždy vrcholilo sobotním
průvodem s Jidášem, který byl pak za vesnicí symbolicky
spálen. Jako dítě jsem se tohoto hrkání účastnil od první třídy až
do konce základky, chodili všichni a rádi. Při koledování na Bílou
sobotu jsme si vždy přinesli domů nějakou korunu a vajíčka. A
hlavně, byli jsme jako děti spolu, učili jsme se poslouchat a
podřizovat se autoritě Velkých a Malých pánů, najednou jsme
museli ráno časně vstávat a měli jsme zodpovědnost za činnost,
kterou dospělí nebyli schopni dělat.
Bavili jsme se o této tradici s děvčaty z kulturní komise, s paní
starostkou a paní ředitelkou ZŠ. A nápad obnovit tuto tradici je
nadchl. Proto píšu tento článek už teď, když Velikonoce jsou
ještě hodně daleko. Ano, jsou, ale pokud budeme chtít tuto tradici
v Zámrsku obnovit, musíme již nyní začít sbírat informace.
Prosím hlavně pamětníky, aby nám poradili, v kolik hodin se zde
začínalo a kde, kudy se chodilo. Jaká byla vnitřní organizace
skupiny (místní specifika), kde se strojil Jidáš, kde se pálil. Fotky
- pokud máte někdo fotky průvodu a Jidáše, mohl byste je
zapůjčit? To by bylo moc fajn. Pokud byste někdo měl někde na
půdě nebo v komoře staré hrkačky, cepovky, klepačky nebo
snad i trakař s hrkačkou a byl byste ochoten je zapůjčit, věnovat
nebo levně odprodat, budete vítáni.
Vše bude organizováno přes Obecní úřad, proto prosím veškeré
věci noste tam. Obracejte se na paní Danielu Lamberskou a
Pavla Tučka.
S paní ředitelkou ze ZŠ jsme předběžně domluveni na
„náborové kampani“ ve škole. Shánět hrkáče budeme
samozřejmě i v rodinách dětí, které místní ZŠ nenavštěvují.
Budeme se obracet na jejich rodiče.

Nejen guláše byly na programu dne. Také byl pro Vás připraven
bohatý kulturní program. Zatančily nám naše malé mažoretky i
skupina T-komplex z Vysokého Mýta. Děkujeme.Během
odpoledne se konaly netradiční soutěže ve sportovních
výkonech, u kterých jste prožili spoustu zábavy. Družstev se
letos přihlásilo opravdu hodně a to nás velmi těší. Taktéž
děkujeme.

Pavel Tuček

GULÁŠ FEST
Milí Zámršťáci 
Dovolte mi, abych s přicházejícím podzimem ještě
zavzpomínala na proběhlé dny velmi teplého léta, a to
konkrétně na slunečnou zářijovou sobotu, kdy jsme pro Vás
připravili 1.ročník Slavností guláše. Nikdo z nás takovou akci
nikdy nepřipravoval, a tak jsme šli do neznámého. Do
schránek jste dostali informace o tom, jak se soutěže o
nejlepší guláš zúčastnit. Nakonec se k překvapení nás všech
přihlásilo 7 výtečných kuchařů, aby se utkali o titul „Nejlepší
guláš“, vyhodnocený odbornou porotou.

Večer nám potom k tanci a poslechu zahrála výborná kapela
Frees z Letohradu, která své vystoupení doplnila i ukázkou
zoomby, kterou jste nadšeně přivítali a do té doby jinak prázdný
parket se okamžitě zaplnil. Skvělé! Jen tak dál. Vstup na tuto akci
byl velmi symbolický, za pouhých 30,-Kč jste mohli zažít plno
zábavy a ochutnat 7 gulášů za 5,- Kč. Ten, kdo ochutnal všech 7
gulášů, poznal, že je naprosto najezený, ale navíc že má
výborně pohlazené chuťové buňky. Věřím, že to stálo za to 
Myslím si, že 1. ročník byl velmi povedený a věřím, že nebyl také
posledním. Proto chci mnohokrát poděkovat všem pořadatelům i
pomocníkům, kteří již několik let stále ještě nadšeně a zadarmo
přikládáte ruku k dílu. Proto prosím spoluobčany, važme si
těchto nadšenců, kteří to pro nás dělají a přijďme jim příště
poděkovat tím, že se s radostí zúčastníme s láskou
připravovaných nejen kulturních akcí. Tou další může být právě
již tradiční Martinská slavnost pro děti a Martinská zábava pro
dospělé, která pravděpodobně proběhne 15.11.2013. Vše bude
ještě upřesněno na plakátech a na internetových stránkách
obce. Budeme se na Vás moc těšit!
Za celou kulturní komisi Daniela Lamberská
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VELKÝ ÚSPĚCH MLADÝCH
FOTBALISTŮ ZÁMRSKU

NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

10. 8. 2013 Turnaj Němčice - mladší přípravka
V sobotu 10. 8. družstvo mladší přípravky odehrálo přípravný
prázdninový turnaj na hřišti TJ Sokola Němčice za kvalitního
obsazení celkem 7 týmů. Hrálo se spravedlivým systémem
každý s každým o putovní pohár starosty obce Němčice. Před
začátkem turnaje jsme neočekávali přehnané ambice, neboť
měsíční pauza bez tréninkových jednotek a přípravných zápasů
byla dlouhá. A právě snad proto si naše děcka od fotbalu
odpočinula a do turnaje vstoupila natěšená a herně uvolněná. V
prvním střetnutí jsme porazili Semanín 4:2. Následně jsme
dokázali porazit také celky z Řetové 4:0, České Třebové B 4:0,
Němčic 4:0. Následovalo utkání s velice kvalitním celkem Česká
Třebová A, který doposud proplouval turnajem bez obdržené
branky a beze ztráty bodu. Srdnatou a bojovnou hrou a velkým
nasazením s notnou dávkou štěstí na naší straně jsme v
nejlepším utkání dne porazili jasného favorita 3:1 a do
posledního zápasu jsme vstupovali s vědomím, že celý turnaj
můžeme vyhrát, což se nakonec po remíze 1:1 s Lukovou
naplnilo. Celkový úspěch byl podtržen individuálním oceněním
pro nejlepšího hráče celého turnaje, který obdržel náš kapitán
Matěj Bezdíček, jenž pořadatele zaujal svým příkladným
přístupem kapitána celku a svou technickou hrou. Druhým
nejlepším střelcem celého turnaje se s 10 brankami stal Vojta
Suchomel. Brankářem s nejméně obdrženými góly (4) byl
František Wayrauch. Velkou oporou a svou bezchybnou hrou v
zadních řadách úspěchu velice napomohl Michal Jiráček. Velkou
pochvalu dále zaslouží Nikola Jiráská, Ben Talacko, Nikola
Konečná, Adam Horák, Ema Veselá a Anežka Wayrauchová.
Střelci: Suchomel 10, Bezdíček 5, Talacko 3, Jiráček, Veselá

Stejně jako v minulých letech, neutichla mateřská škola ani o
prázdninách. Neozývaly se v ní však hlasy dětí, ale řemeslníků.
Firma pana Hejduka provedla výměnu latí a střešních tašek a s
tím související práce (oplechování, žlaby, hromosvody…).
Střecha školky tak již z dálky svítí novotou. Na střeše navíc přibyl
vysílač na internet, který zajistí školce i knihovně bezdrátové
připojení k internetu i levnější telefonování. To však není z
novinek vše! Po otevření vstupní branky je vidět, že původní
nevzhledný chodník byl nahrazen moderní barevnou dlažbou a k
pískovišti vedou nášlapné kameny. Tyto práce spolu s úpravou
terénu provedl pan Lamberský. Rušno však nebylo jen na střeše
a na zahradě. Prokopovi během prázdnin opravili dřevěné
hračky, pomůcky i nábytek, upevnili na terasu dalekohled,
houpací sítě a kormidlo. Teplý začátek září tak mohly děti
(kterých je opět 26) využívat k relaxaci a hrám na terase. Na
přestěhování už čeká jen zahradní domek, který by se měl do
zimy, společně s průlezkou, dočkat nové střechy.

Pořadí turnaje :
1 ZÁMRSK
2 Česká Třebová A
3 Semanín
4 Luková
5 Česká Třebová B
6 Řetová
7 Němčice

16 bodů
15 bodů
9 bodů
8 bodů
5 bodů
4 body
1 bod

20:4
32:5
15:12
6:8
6:18
6:19
1:21

Zápasy:
1. 10.8.2013
Zámrsk – Semanín 4:2
(Suchomel 2, Bezdíček, Veselá)
2. 10.8.2013
Zámrsk – Řetová 4:0
( Suchomel 3, Talacko)
3. 10.8.2013
Zámrsk – Česká Třebová B 4:0
(Suchomel 3, Bezdíček)
4. 10.8.2013
Zámrsk – Němčice 4:0
(Suchomel 2, Bezdíček, Talacko)
5. 10.8.2013
Zámrsk – Česká Třebová A 3:1
(Bezdíček 2, Talacko)
6. 10.8.2013
Zámrsk – Luková 1:1
(Jiráček)
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Zámrský fotbal - podzim 2013
Před zahájením podzimní části mistrovské sezóny 2013 – 2014,
se mužstvo mužů z rozhodnutí Krajského fotbalového svazu
muselo zúčastnit pohárového utkání „O pohár hejtmana
Pardubického kraje“. V prvním kole jsme hráli na domácím hřišti
s účastníkem KP, mužstvem FK Česká Třebová, které jsme
porazili 4 : 0, když góly dali T.Houžvička, A.Csernyanszký,
M.Jiráský (z p.k.) a M.Bálek tím postoupilo do druhého kola,
které jsme opět hráli doma proti mužstvu Kamenné Horky.
Utkání jsme vyhráli 3 : 2, dvěma góly A.Csernyanszkého a
jedním gólem M.Bálka a postoupili do třetího kola, které jsme
díky losu opět hráli na domácím hřištim kde jsme hostili mužstvo
KP, celek TJ Lanškroun f.o.. Toto utkání jsme prohráli 2 : 4, (góly
A.Karela, A.Csernyanszký) a do semifinále nepostoupili. Tato
utkání nás stála spoustu sil a několik zranění což se pak projevilo
v začátku mistrovské soutěže, která následovala. Po sestupu z I.
A. třídy sehrálo mužstvo mužů v I. B. třídě skupiny „A“ dosud
sedm mistrovských utkání, ze kterých mají devět bodů za dvě
výhry, tři remízy a dvě porážky. Svým soupeřům nastříleli 16 gólů
a 12 gólů obdrželi. V prvním utkání muži vyhráli na domácím
hřišti s mužstvem Přelouče „B“ 5 : 1, ve druhém utkání v
Nasavrkách remizovali 3 : 3, na domácím hřišti nešťastně
prohráli s Vysokým Mýtem „B“ 1 : 2, když jsme neproměnili dva
pokutové kopy (Jiráský a Csernyanszký). V Rosicích n/L. přišla
druhá prohra, mužstvo kde podlehlo domácímu týmu Rosic 3 : 1,
v dalším kole na domácím hřišti jen remizovalo s mužstvem
Spartaku Sezemice v poměru 1 : 1. Další utkání v Pardubicích,
kde má domácí hřiště mužstvo Sokol Rohovládová Bělá jsme
jen remizovali 2 : 2. V sedmém kole na domácím hřišti proti
mužstvu FK Kameničky jsme vyhráli zcela přesvědčivě 3 : 0,
když jsme ještě několik gólovek neproměnili. Mužstvo žen
sehrálo tři mistrovská utkání, ze kterých nezískalo ani bod,
neboť všechna utkání prohrálo. V Pardubicích prohrálo vysoko
10 : 0, v Mrklově s celkem Benecka prohrálo 4 : 1 a v Pilníkově s
mužstvem žen Trutnova 6 : 0. Gól ženy daly jen jeden, dvacet
gólů obdržely.Mužstvo starší přípravky odehrálo zatím jen jeden
mistrovský turnaj v Kerarticích, kde s mužstvem Srubů přípravka
prohrála 1 : 5, s Kerharticemi vyhrála 3 : 2 a s mužstvem Vraclave
prohrála 1 : 2 a skončilo na třetím místě. Druhý turnaj ve Srubech
se vzhledem ke špatnému počasí a stavu hřiště nehrál.Mužstvo
mladších žáků sehrálo turnaj ve Sloupnici, kde skončilo na
2.místě. Druhý turnaj v České Třebové se také kvůli špatnému
terénu hřiště a stálého deště neuskutečnil.
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