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

Vážení spoluobčané,

Státní fond ŽP již v srpnu 2013 naši žádost uvolnil, peníze přislíbil a
dal obci termín na dodání požadovaných podkladů. V případě, že
požadované podklady dodáme, obdržíme rozhodnutí o dotaci a
může se budovat. Času na všechny nutné úkony bohužel mnoho
nezbývá, ale věříme, že vše poběží dobře. Více k tématu kanalizace
si v tomto čísle můžete přečíst v článku místostarosty Ing. Pavla
Matyse.
A co nás čeká letos? Když pominu akci, která bude zabírat největší
část pracovního času, tj. příprava stavby kanalizace a následně
možná realizace, tak budeme určitě pokračovat v započatých
akcích. Letos má být dokončena revitalizace obecních stromořadí a
zámeckého parku, dokončit chceme také restaurování schodiště u
hrobky na hřbitově. V mateřské škole by měla být provedena nová
dlažba v druhé části zahrady. Jedna z akcí, na kterou jsme už
netrpělivě čekali, byla realizace bezdrátového rozhlasu, která právě
probíhá. Chceme provést stavební práce na Penzionu dokončit
společenskou místnost a nechat zbudovat schody ze strany od
Procházků. Velký deficit máme ve stavu komunikací v obci. Kromě
alespoň nejnutnějších oprav nás čeká rekonstrukce mostu na
hřiště, a v nejhorším stavu je komunikace na Starém sídlišti. Projekt
na rekonstrukci kanalizace a komunikací v této oblasti je před
dokončením, cenově je to ale stále mimo možnosti našeho
rozpočtu. Existuje určitá možnost získání grantu, a pokud vše půjde
tak, jak si přejeme, určitě žádost o příspěvek podáme.
A neodpustím si povzdech. Práce vedení obce bohužel spočívá stále
více v papírování. Stále nová nařízení, směrnice, jak se musí dělat to
či ono, novelizace zákonů a opatření, která mají zjednodušit přístup
k údajům nebo zajistit vyšší transparentnost činnosti samospráv
zavalují všechny obce takovou spoustou práce navíc, že si všichni
rozumně uvažující lidé klepou na čelo. A v případě, že obec využívá
dotací, to platí dvojnásob. Jakoby šlo všechno podle hesel „proč to
dělat jednoduše, když to jde i složitě“ a „buďme papežštější než
papež“. Za léta, kdy jsem na obci, se změnilo hodně, na úřady a
samosprávy jsou kladeny stále větší nároky a osobně si
nevzpomínám ani na jeden případ, kdy by zákonná změna v
některé oblasti nepřidala práci navíc. Mám ale obavu, že toto je
takový fenomén doby. Tento poznatek máte zřejmě mnozí z vás i ze
svého zaměstnání.
Nebývá zvykem, že se na stránkách obecního časopisu objeví
informace ze soukromého života, ale protože starosta obce je
osobou veřejnou a jeho soukromý život by neměl zavdávat příčinu k
pochybnostem, snad nebude vadit, když udělám výjimku a krátce
se zmíním o změně v mém osobním životě. Někdy životní partneři
ve věku, kdy jejich děti už žijí samostatným životem, zjistí, že jejich
představy o společném životě se liší, a jejich cesty se rozejdou. Tak
tomu bylo i u mne. Mým současným partnerem je starosta
sousední obce, se kterým nás pojí společný zájem o veřejné dění,
podobný naturel i pozitivní pohled na svět a lidi kolem.
Vážení spoluobčané, čas rychle běží a zakrátko bude jaro.
V letošním roce nás opět čeká pestrá činnost a bylo by dobře, kdyby
se nám v obci podařilo zrealizovat mnoho pozitivních změn, stejně
tak jako v loňském roce. Veškeré změny, činnost a dění v obci je o
lidech, o každém z vás, kterým na obci, jejím vzhledu a lidech v ní
záleží. Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem, kteří jste se

každoročně v prvním čísle Zámršťáčku proběhne takové pracovní
shrnutí roku předcházejícího a zároveň nástin toho, co v obci
plánujeme v roce nadcházejícím. Dovolte mi i letos pokračovat v
zaběhnutém zvyku.
Z hlediska politické scény byl loňský rok poněkud neklidný. Od
počátku minulého roku máme nového prezidenta a po pádu vlády a
mezidobí, kdy jsme měli vládu prezidentem dosazenou, byl v
podzimních předčasných volbách zvolen nový parlament a
ustavena vláda nová. Doufejme, že tato změna, jakkoli jistě
nevyhovuje všem, alespoň ukončí nestálé období, které jí
předcházelo a dojde tak k uklidnění nejen na politické scéně, ale i k
oživení v ekonomické oblasti.
Změny v nejvyšších sférách politiky naší země naštěstí příliš
neovlivňují chod života obcí, které žijí svým vlastním životem.
Přesto jsou ale politická rozhodnutí, která mohou do života obcí
významně zasáhnout. Jedním z nich je změna rozpočtového určení
daní, kdy byly plošně posíleny rozpočty menších obcí na úkor
neúměrně vysokých rozpočtů čtyř největších měst republiky. Tato
změna se podařila prosadit díky dlouholeté snaze zástupců malých
obcí, Sdružení místních samospráv a hnutí Starostů a nezávislých
spolu s partnerem TOP 09. Příjem konkrétně naší obce byl díky
změně RUD navýšen vloni o částku jednoho milionu korun a to nám
umožnilo zrealizovat i akce, do kterých bychom se jinak nepustili.
Jednou z pozitivních změn v obci, které jste si určitě všimli, bylo
zateplení a nová fasáda obecní prodejny. Zároveň došlo i k výměně
kotle na uhlí za kotel na plyn. Plyn je samozřejmě dražší topivo, než
uhlí, uspořením platu topiče a sníženou potřebou energie na
vytápění ale bude dosažena dlouhodobá úspora a navíc dojde ke
snížení emisí a zlepšení ovzduší v obci. Celá akce je cca ze 60%
financována z dotačního titulu Státního fondu životního prostředí,
takže obec stála cca 500 tisíc korun. Další viditelnou změnou je
výměna střešní krytiny a střešních latí budovy Mateřské školy spolu
s realizací chodníků v přední části zahrady Mateřské školy. Před
kostelem došlo k tolik potřebnému rozšíření vozovky s vytvořením
několika parkovacích míst a k opravě dlažby před oběma vchody do
budovy školy. Byly opraveny nejpoškozenější částí komunikace od
křížku směrem k Vysokému Mýtu a nájezdu na silnici I/35. Na Staré
Vsi bylo zrealizováno veřejné osvětlení a dokončeno osvětlení
nového sídliště. Na hřbitově byly s dotační účastí Ministerstva
kultury dokončeny restaurátorské práce na levé části schodiště u
hrobky Zásadských z Gamsendorfu. Bylo započato s revitalizací
zeleně v obci, o které se více zmiňuji v samostatném článku.
I loni jsme pokračovali v naší dlouhodobé snaze zajistit finance pro
obecní kanalizaci a tuto zrealizovat. Žádost, kterou jsme podali v
létě roku 2012 byla ze strany SFŽP vyhodnocena jako podmínečně
vhodná k podpoře, pokud na ni „zbudou“ peníze a žádost byla
odložena do tzv. zásobníku. Přesto bylo nutno pokračovat v
přípravě na možné poskytnutí dotace v případě příslibu peněz by
bylo málo času na vytvoření dokumentace, výběr zhotovitele
stavby a zajištění dalších podkladů, které SFŽP vyžaduje pro
konečné rozhodnutí o přidělení dotace. Vloni počátkem léta jsme
tedy ve výběrovém řízení vybrali projektanta realizační
dokumentace a tato byla do prosince dokončena. Překvapivě však
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si tedy známku na popelnici na obecním úřadě co nejdříve
vyzvednout a nalepit ji na popelnici!
Jen pro doplnění: EKOLA není schopna vyvážet nádoby, které
nejsou pro tuto činnost určeny (např. různé upravené sudy,
zkrácené popelnice apod.) a neodpovídají platné normě DIN EN
840-1 (= plastové popelnice 120 - 240 lt), DIN 6629 (= kovová
popelnice 110 lt), DIN 30 700 a UNI 9260 (= nádoba 1 100 lt).
Údajně se občas stává (ne snad přímo v naší obci), že se občané
snaží tímto způsobem popelnice „nahradit“ a popeláři pak musí
nechat popelnice stát.

v loňském roce zasloužili o to, aby se nám v obci žilo příjemněji.
Obzvlášť děkuji za obětavé zapojení a práci pro obec
místostarostovi, obecní radě a zastupitelům, zaměstnancům obce
a jejích organizací a členům jednotlivých komisí, a zároveň také
členům spolků. Věřte tomu, že bez Vašeho přispění by se podařilo
zrealizovat jen málo z toho, co bylo vykonáno.
Přeji Vám všem do letošního roku mnoho životního optimismu,
úspěchů, spokojenosti a zdraví.
Zuzana Tvrzníková, starostka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Bioodpad - kam s ním?
Před časem proběhlo v obci dotazníkové šetření zájmu o zahradní
kompostéry s tím, že v případě kladného ohlasu bude možno
požádat o dotaci na jejich pořízení. Bohužel zájem v obci nebyl tak
velký, aby počet požadovaných kompostérů splňoval dostatečný
limit pro podání žádosti. Prověřovala jsem tedy možnost podat
žádost hromadně za nám příslušný svazek obcí Mikroregion
Vysokomýtsko, ale termín výzvy SFŽP k podání žádosti o dotaci byl
relativně krátký a nedostatečný k zajištění podkladů z více obcí.
Žádost se tedy nepodala, vedení Mikroregionu ale tuto myšlenku
nezavrhlo a v případě vyhlášení další výzvy Mikroregion
předpokládá hromadnou žádost připravit a požádat o dotaci.
Avšak ohledně svozu biologicky rozložitelného odpadu a biologicky
rozložitelného komunálního odpadu (neboli BRO a BRKO =
posekaná tráva, větve, zbytky rostlin, zbytky zeminy, kůra,
spadané ovoce, listí, ale i staré pečivo, slupky a zbytky z ovoce a
zeleniny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávová sedlina, piliny
apod.) pro vás mám jednu dobrou zprávu. Svoz tohoto odpadu
bude pro naši obec od letošního roku nově zajišťovat firma
Kompostárna Slatina, pan Zdeněk Horáček. Vše bude probíhat
podobně, jak jsme byli zvyklí, tj. formou kontejnerů, které budou v
obci přistaveny opakovaně na různých místech vždy po určitou
dobu tak, že bude možno výše uvedený odpad vyvážet a ukládat
průběžně. Zpočátku bude zřejmě nějakou dobu trvat, než
„doladíme“ pravidelnost umísťování kontejnerů, ale vzhledem k
tomu, že máme tuto firmu takzvaně za humny a s panem Horáčkem
je spolupráce velmi dobrá, předpokládám, že svoz zeleného a
dalšího BRKO odpadu brzy poběží ku spokojenosti nás všech.

Péče o zeleň v obci
Možná se také pozastavujete nad zásahem do zeleně, ke kterému
došlo v místním parku - byla pokácena řada tují podél cestičky od
vchodu ke SPOZu. Uznávám, že někomu to může nyní připadat jako
necitlivý zásah, je třeba ale vzít v úvahu, že tuje byly přestárlé a
neschopné regenerace tak, aby tvořily vzhlednou součást parku.
Každý strom jednou dožije, navíc tyto tuje nebyly vhodně založené,
jejich porost byl hustý a ani v případě prořezu by se jejich stav
nezlepšil. Pokácení tují je v souladu s projektem, který na
regeneraci místního parku vytvořila v roce 2011 Ing. arch. Baladová
z Hradce Králové. V roce 2012 jsme na projekt regenerace parku
spolu s ošetřením stromořadí v obci získali příslib dotace ze SFŽP a v
loňském roce se začal projekt realizovat proběhl prořez a zkrácení
kaštanů na průtahu obcí a podél parku k zámku. Tento projekt bude
pokračovat i v letošním roce, budou ošetřeny stromy u Prváku,
černý ořešák u Rajčuru a stromy směrem ke hřbitovu. Dále dojde k
ošetření stromů v parku a k novým výsadbám kromě několika
stromů bude park osazen i trvalkami a keři. Takže nepříjemné
pokácení tují bude - věřím že dostatečně - nahrazeno novou
výsadbou. A kolik za to celkově obec zaplatí? Z celkové částky kol.
650 tisíc korun bude obcí hrazeno 150 tisíc, zbytek uhradí dotace
SFŽP. V letošním roce také proběhne ošetření lip v zástavbě, a to na
návsi v Janovičkách a v Lipové ulici. Počítáme i s výsadbou nových
stromů náhradou za padlé nebo pokácené.

Máme nový rozhlas
Už dlouho slibovaná výměna stávajícího zastaralého veřejného
rozhlasu za modernější bezdrátový v březnu konečně proběhla a na
různých místech v obci byla nainstalována „hnízda“ přijímačů s
reproduktory. Nyní již jsou přijímače a hlásiče v provozu a po
několik týdnů poběží zkušební provoz. Žádáme Vás proto o
spolupráci - pokud budete rozhlas slyšet málo, vůbec nebo naopak
budou hlásiče příliš hlasité, poznamenejte si číslo příslušného
přijímače (jedná se o hranatou krabičku u reproduktorů, číslo je na
ní viditelné) a sdělte nám na obecní úřad svůj poznatek včetně čísla
hlásiče. Počátkem května proběhne dolaďování a Vaše připomínky
poslouží pracovníkům firmy Empemont, která realizaci rozhlasu
provádí, jako podklad pro správné nastavení systému.
Doplňuji, že všechny informace, které hlásíme veřejným
rozhlasem, zároveň vkládáme na webové stránky obce do Aktualit
v pravé svislé liště. Tyto Aktuality jsou automaticky zasílány všem z
Vás, kteří jste si nastavili zasílání zpráv (viz Zámršťáček 2 a 3/2013).
Na webové stránky se nedostanou pouze hlášení okamžitých
prodejů, kdy prodejce neohlášen dorazí do obce a prodej proběhne
během krátké doby. Takže navštěvujte www.zamrsk.cz.

Sběr oděvů a textilních materiálů
Naše obec dlouhodobě spolupracuje s Diakonií Broumov, pro
kterou jsou zde pořádány sbírky ošacení, domácího textilu, ložního
prádla, přikrývek a dalšího potřebného materiálu. V rámci sbírky
většinou odevzdáváme pěkné, dosud neobnošené věci, které ale
sami již nepotřebujeme. Ale co se starým a poškozeným
oblečením, které už by zřejmě nikdo nenosil? Takové oblečení pak
většinou končí v komunálním odpadu.
Nyní však budete moci odevzdat i nepoužitelný textil. Rozhodli
jsme se v této oblasti spolupracovat s firmou DIMATEX CS, která
vytříděné nepotřebné oděvy a textilní materiály se recykluje a tyto
se dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích
plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších.
U Rajčáku bude zanedlouho umístěn kontejner bílé barvy s
označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k použití a
popis, co do kontejneru patří a co nikoliv. Chcete-li přispět ke
zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních
kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do
igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a
manipulaci může znehodnotit. Do kontejneru můžete odložit
veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie,
ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv a funkční hračky.
Do těchto kontejnerů ale nepatří: koberce, matrace, molitan, stany,
spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré

Odvoz odpadu z popelnic
Dovolujeme si Vám tímto připomenout, že dohodnutý termín
svozu komunálního odpadu na známky minulého roku (2013) v naší
obci končí dnem 31.3.2014. Od 1.4.2014 neoznačené nádoby
novou známkou s rokem 2014 nebudou vyváženy. Nezapomeňte
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textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při
zpracování ručně manipulováno.
Znovu však upozorňujeme, že spolupráce obce s Diakonií
Broumov nekončí! Její pravidelné pololetní svozy textilu a věcí,
které ještě mohou posloužit někomu dalšímu, budou v obci
probíhat i nadále.

a ještě hůře z velkých obchodních řetězců. Přitom nám příroda
poskytuje možnost dostat do půdy živiny pro rostliny v naprosto
přirozené podobě a ještě se tím zbavit velké části odpadů z
domácnosti a zahrady. Tím zázračným prostředkem je právě
kompost.
V posledním období se situace, pokud se týká pálení bioodpadů v
mém okolí, výrazně zlepšila, za což všem bývalým zamořovatelům
ovzduší děkuji. Nicméně mě překvapuje snad stále se zvyšující
požadavky občanů na přistavení kontejnerů na bioodpad, které
samozřejmě obec stojí nemalé prostředky. A přitom se lze většiny
bioodpadu zbavit naprosto elegantně a ještě tím prospět při
hnojení zahrady. Kompost je ten zázračný prostředek. Chci tímto
článkem připomenout možnosti kompostování a zároveň vytváření
dobrého prostředku pro hnojení. Nicméně pro vytváření
správného kompostu a pro vznik dobré hnojící hmoty je nutné
dodržet několik důležitých zásad, aby kompost měl správnou
konsistenci a obsahoval právě takové živiny, které rostliny
potřebují. Pro vytvoření kvalitního kompostu platí například
následující zásady:
- pro kompostování lze použít každou organickou hmotu
(bioodpad) z domácnosti ulevíte tím popelnici a obecní pokladně
frekvencí odvážení odpadu
- do kompostu je nutné v přiměřeném poměru přimíchávat suchý
a čerstvý materiál (zároveň se tím reguluje poměr uhlíku a dusíku
poměr se udává asi 20 až 30:1)
- v případě přísunu většího množství suchého materiálu najednou
(například při úklidu suchého listí) je nutné takové jeho vrstvy
prokládat vrstvou zeminy (obecně by jí mělo být asi do 10%)
- čím menší materiál na kompost ukládaný je, tím rychleji se rozloží
(pokud je v něm i dřevnatý, musí být ještě menší)
- kompost musí být přiměřeně vlhky (nepřemokřit ani nevysušit)
- kompost je lépe chránit nejlépe polostínem před přímým
sluncem, jehož UV záření ničí bakterie podílející se na přeměně
organické hmoty
- navrstvený materiál kompostu je nutné čas od času překopat
nebo přeházet, aby došlo k provzdušnění (může stačit asi jedenkrát
za půl roku, kdy kompost vzniká). Kromě notoricky známých
ingrediencí do kompostu také patří například:
- kávová sedlina, rozdrcené skořápky z vajíček, v přiměřeném
množství rozdrcené skořápky z ořechů
- hobliny, kůra a piliny nutné kombinovat s dusíkatými látkami a
zeminou-rozklad trvá déle, plevelné rostliny-nejlépe před
rozkvětem, případně možno vytvořit samostatný kompost pro
plevele a hnojit jím trávník místo záhonů vytrvalé plevele a
oddenky je možné nejprve projít kvasem ve kbelíku či sudu s vodou
- popel je vhodným kompostovým materiálem, ale pouze ze dřeva,
které nebylo napuštěno barvami a jinými chemikáliemi
- papír, lepenka (pozor: jedná se o papírovou lepenku) bez
barevných obrázků, málo potištěný, nutno ho roztrhat na menší
kusy

Oprava chyby z minulého čísla
Do svozového kalendáře odpadů se omylem vloudila chyba u
svozu komunálního odpadu se mezi data 30. září a 14. října
omylem vloudilo datum 1. října tento den se komunální odpad
samozřejmě svážet nebude. Za tiskovou chybu se omlouváme a
přikládáme znovu termíny svozu odpadu v roce 2014.

Svozový kalendář odpadů pro rok 2014
Svoz komunálního odpadu pro rok 2014
(1 x za dva týdny) - vždy v úterý:
7. a 21. ledna, 4. a 18. února, 4. a 18. března, 1.,15. a 29. dubna,
13. a 27. května, 10. a 24. června, 8. a 22. července, 5. a 19. srpna,
2., 16. a 30. září, 14. a 28. října, 11. a 25. listopadu,
9. a 23. prosince.
Svoz plastů a tetrapaků (1x za 4 týdny - vždy středa):
1. a 29. ledna, 26. února, 26. března, 23. dubna, 21. května,
18.června, 16. července, 13. srpna, 10. září, 8. října, 5. listopadu,
3. prosince
Svoz nebezpečného odpadu a objemného elektroodpadu:
31. května a 1. listopadu 2014
Za OÚ Zámrsk Z. Tvrzníková

Tříkrálová sbírka 2014 v Zámrsku
Letošní tříkrálová sbírka v naší obci proběhla 5. ledna. V 9:00 hodin
vyrazily k vašim domovům celkem čtyři skupinky dětí pod vedením
Yvety Tomanové, Jany Matysové, Evy Horáčkové a Hany Peškové.
Děti byly dobře naladěné, některé už mají s Tříkrálovou sbírkou
zkušenosti, ale některé chodily letos poprvé. Zapojily se tyto děti:
Lucie Pešková, Eliška Tomanová, Zbyněk Říha, David Pešek, Johana
Tomanová, Matěj Říha, Blanka Horáčková, Ilona Horáčková, Natálie
Kytlicová, Anežka Wayrauchová, František Wayrauch a Michaela
Matysová. Vybrala se úžasná částka - 13.518,- Kč!
A takto dopadly sbírky v našem okolí, v obcích, které spadají do
působnosti děkanství Vysoké Mýto: Ve Vysokém Mýtě se vybralo
celkem 69.215,- Kč, v obci Vraclav přispěli obyvatelé na tříkrálovou
sbírku částkou 7.597,- Kč, v obci Zámrsk a Janovičky částkou
12.629 Kč, v obci Slatina 7.934,- Kč a v obci Tisová, Zaháj částkou
3.585,- Kč. V některých farnostech se sbírka nekonala. Je to vždy o
vůli dobrovolníků zapojit se. V Zámrsku jsou ochotní lidé, a hlavně
velmi šikovné děti, které neváhají prospět dobré věci.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným a rodičům
dětí za ochotu pomoci a v neposlední řadě všem spoluobčanům za
štědrost při sbírce. Nesmírně si toho vážím. Děkuji Vám jménem
svým a jménem paní Stříteské - koordinátorky Tříkrálové sbírky pro
zdejší oblast.
MUDr. Hana Pešková

Na kompost nepatří:
- sáčky z vysavačů, protože se v nich hromadí velké množství
zejména těžkých kovů z prachu v domácnosti
- jakékoliv rostliny, na které byly použity herbicidy či jiné zdraví
škodlivé chemikálie
- papír s barevným potiskem
- některé byliny, jako vratič, či pelyněk mohou brzdit mikrobiální
pochody v kompostu
- kosti
Kompost se musí, na rozdíl od hnoje zapravit do záhonu, ke
stromům, keřům v intervalu nejméně jednou za rok, ne moc
hluboko. Zrání kompostu může trvat tak půl roku, což odpovídá
případnému intervalu jarního a podzimního hnojení. V případě

Kompostování aneb Kam s bioodpadem?
Přestože je zdánlivě jasně vyřešena otázka likvidace bioodpadů,
ono Nerudovo „kam s ním?“ se v mnoha případech ukazuje jako
nejasné. Přestože zpracování bioodpadů řešili a poměrně dobře
vyřešili postupně naši předci. Jen jsme trochu pozapomněli na
dávná moudra zavaleni tunami prostředků chemického průmyslu,
jimiž si zamořujeme své zahrádky a posléze samozřejmě své
tělesné schránky v domnění, jak zdravou zeleninu a ovoce ze svého
zdroje konzumujeme, na rozdíl od těch nakoupených z obchodů,
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použití některých hůře rozložitelnějších složek i déle.
Ke chvále kompostu ještě přidám skutečnost, že je pro hnojení
vhodnější než čerstvý hnůj, protože z něj jsou v půdě živiny rychle
vyplavovány a nedostanou se v potřebné míře do rostlin a ty jsou
méně odolné proti škůdcům. Samotný hnůj je také vhodné nejprve
zkompostovat.
Z bioodpadu ze zahrádky se těžko kompostem zbavíme větví, ale
určitě lze na zahradě najít nějaký další kout, případně ho vhodným
osázením dřevin vytvořit a vhodným způsobem upravit pro tzv.
větvový kompost. Na tomto místě můžeme hromadit větve, kde
přirozeně vysychají, postupně se rozpadají, či je můžeme ubírat na
zátop, drobné domácí ohníčky, grilování, ale i mulčování apod.
Nezapomínejme na důležitou funkci tohoto větvového kompostu
pro drobná zvířata a hmyz, jímž v současné krajině a „sterilněchemických a obývákových“ zahradách ubývá životní prostor.
Mohu jen doporučit sledovat život třeba ježčí rodinky při
zabydlování jejich bytečku v tomto větvovém kompostu, či shánění
potravy na běžném kompostu. Zkuste to, je to lepší než televize.
Na závěr doplním, že pro hnojení kompostem je ještě vhodné jeho
doplnění zákvasy, jíchami, případně odvary z různých rostlin (bylin),
ale to je na další povídání, které přidám snad někdy příště. A
povídání ukončím ujištěním, že na svou zahrádku chemii
nepouštím a to ani na bylinky, které si v podobě čajových směsí,
tinktur či mastí občas ode mě někdo odnese. Mám však na paměti,
že toxiny se v nich bohužel mohou vyskytnout z okolních komínů, či
jiných zdrojů, z nichž občas létá něco, co by nemělo. Tomu se však
v dnešní tzv. Době jedové zcela nevyhneme.
Přeji všem pěkné jaro v čisté přírodě a s čistou Přírodou v nás.
Mgr. Bc. Karel Kouřil

Ještě jednou uvádím, že součástí stavby nebudou domovní
přípojky z Vašich nemovitostí. Výjimku tvoří pouze dílčí úseky
tlakových splaškových kanalizací, které budou součástí stavby
včetně domovních čerpacích šachet. Odbočky budou přivedeny až
na hranici Vašich pozemků. Po uvedení kanalizace do provozu si
zajistí každá nemovitost napojení svého domovního odpadu na
novou kanalizaci. Na konci loňského roku bylo předběžně
projednáno se zástupcem stavebního úřadu, že by nemusel
vyžadovat na naše přípojky stavební povolení ani souhlas.
Zjednodušený zákres s popisem a nabídkovým rozpočtem by měl
být tedy součástí návrhu firmy, která Vám bude přípojku provádět.
Pokud budete provádět přípojku svépomocí, je nutno zajistit dozor
kvalifikované osoby. Tyto a další detaily zjistíme přesně a budeme
Vás včas informovat.
Na závěr znovu stručně připomenu technické řešení. Navržená
kanalizace bude 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 bude
kanalizace vedena v zelených pásech podél místních komunikací
nebo v místních komunikacích a dílčí úseky zahradami tak, aby bylo
možno zachytit stávající přepady ze septiků, jímek, žump apod.
Stavba nebude určitě jednoduchá pro Vás ani pro Obecní úřad a
bude přinášet každodenní problémy a omezení. My se Vás však
budeme snažit ihned informovat o všech důležitých věcech,
týkajících se výstavby. Toto jsou jen první stručné informace před
výstavbou kanalizace. Budou následovat další dle aktuálního
vývoje a přípravných prací.
Chceme Vás poprosit o toleranci a spolupráci nejen během stavby.
Mohu Vám slíbit, že se budeme snažit vyjít ve všem vstříc, pokud to
bude v našich možnostech. Jedině tak se nám podaří společně
zvládnout tak náročnou akci, jakou výstavba kanalizace bezesporu
je.

Vážení spoluobčané,
protože nás s největší pravděpodobností čeká v blízké době dlouho
připravovaná výstavba obecní kanalizace, chceme Vás nejprve
touto cestou informovat o věcech, které právě probíhají a které nás
čekají. Projektová dokumentace pro provedení stavby byla
předána na konci loňského roku. V současné době probíhají
výběrová řízení na zhotovitele stavby, dále na technický dozor
investora a na banku, která poskytne obci bankovní úvěr na
dofinancování stavby. Tyto a další podklady musíme v zadaném
termínu připravit Státnímu fondu životního prostředí, který
poskytne na stavbu dotaci. Pokud se vše podaří v pořádku zajistit ku
spokojenosti úředníků ze Státního fondu životního prostředí a ti
potvrdí prozatím předběžně přislíbenou dotaci, bude stavba
předána vítězné stavební firmě, která v létě 2014 zahájí stavební
práce. Protože se bude jednat o jednu z největších stavebních akcí v
obci, její důsledky pocítíme všichni. Stavba musí být dokončena do
října 2015. V první řadě musíme očekávat zvýšený pohyb stavební
techniky, doprovázený nejnutnějším dopravním omezením. Dále
budou postupně prováděny hlavní stavební práce, spojené s
řezáním vozovek, hloubením rýh a jam, osazováním čerpacích
stanic a kanalizačních šachet, pokládkou kanalizačního potrubí s
odbočkami pro napojení Vašich domovních odpadů. Následně
budou rýhy zasypány, zhutněny a terén, vozovka a zpevněné plochy
vráceny minimálně do původního stavu. Během výstavby bude
zajištěn provizorní přístup k Vašim nemovitostem. Při stavebních
pracích je také nutno počítat s lokální zvýšenou hladinou hluku i
prašnosti. V některých stísněných případech se může stát, že
během stavebních prací dojde k poškození podezdívek plotů,
sloupků atd. V těchto případech bude nutno danou situaci nafotit a
oznámit na obecním úřadě, aby se dala se stavební firmou
neprodleně řešit. Během stavby určitě dojde i k dalším situacím,
které v tuto chvíli nelze předvídat. Považujeme však za povinnost
Vás o dalším postupu průběžně informovat a řešit všechny vzniklé
potíže tak, jak budou přicházet.

Ing. Pavel Matys, místostarosta a předseda komise pro výstavbu

Pokud jste si odpověděli ano,

staňte se dobrovolníkem
ve Vysokomýtské nemocnici

Máte chuť a čas pomáhat druhým?
Jako dobrovolník můžete pomoci nemocnému člověku
vyplnit volný čas a zpříjemnit pobyt v nemocnici. Jak se toho
dá dosáhnout? Například povídáním, předčítáním,
výtvarnými a hudebními aktivitami, v létě doprovodem při
procházkách na zahradě. Možná máte doma pejska, se
kterým byste chtěli potěšit naše pacienty? Možná jste
akvaristé a rádi byste se starali o nemocniční akvárium?
Možná si jen rádi přisednete a nasloucháte druhému? Záleží
jen na Vašich možnostech, dovednostech a zájmu pacientů.
V žádném případě jako dobrovolník nebudete nahrazovat
práci zdravotníků. Vysokomýtská nemocnice realizuje
program „Dobrovolnické péče“ a hledá dobrovolníky, kteří
jsou ochotni věnovat svůj volný čas pacientům na oddělení
následné péče. Jestli Vás naše nabídka zaujala, ozvěte se
nám, rádi Vás přivítáme a vysvětlíme možnosti, jak
dobrovolnickou činnost provádět.
Kontaktní osoby:
garant poskytované služby:
Mgr. Eva Havlíková, tel.: 456 467 216, mob. 606 064 333
koordinátor dobrovolníků:
Miroslava Burianová, tel.: 456 467 593
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V roce 2013 jsme se naposledy rozloučili s těmito spoluobčany:
Olgou Mudrichovou, Vladimírem Martínkem, Eliškou Poláčkovou,
Věrou Vonšovskou, Jaromírem Haškem, Jiřím Duškem.
Čest jejich památce!

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk
ze dne 16.12.2013 (usnesení č. 17)

V roce 2013 jsme do obce přivítali celkem šest nových občánků.
Narodili se: Jiří M., Lukáš J., Lucie V., Barbora T. Jan Jiří P., Karim H.
Gratulujeme rodičům k narození jejich děťátka
a miminkům přejeme mnoho zdraví a radosti ze života!

A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1) Změnu územní studie Zámrsk na lokality 5a, 5b dle návrhu Ing.
arch. Petra Kuldy, zpracovanou odborem ú zemní ho plá nová ní
stav. úřadu Vysoké Mýto pod čj. 29554/2013/OSÚ
2) Prodej odděleného pozemku č. parc. 594/13 v KÚ Zámrsk s
věcným břemenem, zřízeným ve prospěch obce Zámrsk, dle
záměru č. 5/2013 paní Z.H.T. a Z.T.
3) Prodej odděleného pozemku č. parc. 311/5 v KÚ Janovičky u
Zámrsku dle záměru obce č. 6/2013 panu J. Š.
4) Prodej odděleného pozemku č. parc. 828/2 v KÚ Zámrsk dle
záměru obce č. 7/2013 panu J. S.
5) Pronájem části pozemku p.č. 447/1, a to 3 dílů v Třešňovce dle
záměru obce č. 8/2013 panu P. M.
6) Zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele stavby Kanalizace
Zámrsk - Janovičky s podmínkou, že do ZD budou před počátkem
výběrového řízení zapracovány případné připomínky SFŽP
7) Rozpočtové opatření č. 19 - investice na kanalizaci obce
(zhotovení projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby
Kanalizace Zámrsk - Janovičky) - úhrada proběhne z rezervy na účtu
obce
8) Rozpočtové opatření č. 20 - zaúčtování dotace na zateplení
prodejny
9) Rozpočtové provizorium obce Zámrsk na období od 1.1.2014 do
schválení řádného rozpočtu do výše 25% rozpočtu roku 2013 - dle
kapitol (příjmy ve výši 2.307.225,- Kč, výdaje ve výši 2.363.225,- Kč
a financování ve výši - 56.000,- Kč)

Máte doma staré kolo?
Darováním třeba i nepojízdného

můžete pomoci!
Zapojte se do charitativní akce

kola pro afriku
Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v
Ostravě. Inspirací se staly charitativní organizace Jole Rider a hnutí
Bicycles for Humanity, stejně tak také osobní zkušenosti
zakladatelů českého projektu. Jeho posláním je prostřednictvím
iniciativy české společnosti, umožnit dětem v Africe cestu ke
vzdělání. Tam, kam směřuje naše pomoc, mají děti ke vzdělání
obtížný přístup, do školy je to mnoho kilometrů, které každodenně
zdolávají pěšky, což je stojí energii a čas. Tuto cestu dětem ulehčí
kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří nejen
celkovou gramotnost. Více na www.kolaproafriku.cz.
Darovat můžete jízdní kola v jakémkoli stavu, náhradní díly a nářadí
na opravu kol, také cyklozámky a cyklopřilby. SBĚRNÝM MÍSTEM je
budova Obecní prodejny v Zámrsku, a to každý čtvrtek mezi 15. až
16. hodinou, popřípadě po domluvě na tel. 724 191 881 nebo
e-mailu: ouzamrsk@email.cz i v jiný den a hodinu.

POMOZME DĚTEM V AFRICE PŘEKONAT VZDÁLENOST
DO ŠKOLY DAROVÁNÍM JÍZDNÍHO KOLA,
KTERÉ UŽ POSLOUŽILO!
www.kolaproafriku.cz

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Příkaz starostky obce k provedení řádných inventarizací a plán
inventarizací za rok 2012
2) Právní rozbor JUDr. Nuckollse k problematice požadavku úhrady
neinvestičních nákladů za žáky, dojíždějící do základních škol ve
Vysokém Mýtě v letech 2010 až 2013 a doporučuje dále v této věci
postupovat v souladu se závěrem tohoto právního rozboru

Zima - nezima v Mateřské škole
Číslice na konci letopočtu se změnila na čtyřku a do naší mateřské
školy zavítali Tři králové. Povídání o nich, hry i výtvarné činnosti
trvaly celý týden, během něhož jsme marně vyhlíželi sněhové
vločky, hráli jsme si s novými hračkami a navštívili jsme divadelní
představení. Předškoláci se pečlivě připravovali na zápis do
základní školy.

ze dne 4.2.2014 (usnesení č. 18)
A) Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje:
1) Aktualizovanou zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele
stavby Kanalizace Zámrsk - Janovičky 2) Aktualizované znění
odůvodnění veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby
Kanalizace Zámrsk – Janovičky dle § 156 zákona 137/2006 Sb. (dle
vyhlášky 232/2012 Sb. ze dne 25.6.2012)

B) Zastupitelstvo obce Zámrsk bere na vědomí:
1) Informace starostky o budoucích možnostech obce na čerpání
finančních prostředků a doporučuje připojit se k tzv. „Jihočeské
výzvě za prosperující venkov 2014+“
2) Informaci starostky k vývoji ve věci požadavku úhrady
neinvestičních nákladů za žáky, dojíždějící do základních škol ve
Vysokém Mýtě
3) Informaci starostky o konečném rozhodnutí Ministerstva
životního prostředí, kterým je bez možnosti odvolání zamítnuto
stanovení průzkumného území konvenčních ložisek ropy a
zemního plynu firmě South Oil

Zimní královna
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Naši milí předškoláci dostali slíbený dárek
K zápisu do naší základní školy přišlo letos šest předškoláků. Byli
moc šikovní! Provedli jsme je ve škole říší skřítků. Jako dárek dostali
od školních dětí namalovaný pamětní list. Vyzkoušeli jsme jim
červená trička, na která jsme jim namalovali dětské motivy a
předali jim je v Mateřské škole. Děti se v nich rády vyfotily, můžete
se podívat, jak jim sluší.
Přejeme všem radostné dokončení školního roku v mateřské škole
a nádherné prázdniny. Těšíme se na vás, milí předškoláci!

Tak vidí Zimní královnu děti

Sněhové peřiny se nad naším územím ne a ne roztrhnout. Rozhodli
jsme se proto, že si uděláme zimu sami! Ve vestibulu nás tak vítá
sněhová královna z dektury, její podobizny zdobí šatnu i třídu, na
sítích visí „rozbitá zrcadla zimní krajiny“ i netradiční vločky ze
starých CD. Se sněhovou královnou jsme zavítali i na zimní
olympijské hry.

FOTO - zleva: Barunka, Danielka, Lucka, Magdalénka, Kryštůfek a Adámek

Je leden a my na Kuprovku jedem!
(vzpomínka ZŠ na letošní ozdravný pobyt na horách)

Zimní olympijské hry

To je, naši milí čtenáři, motto, kterým se každoročně motivujeme
na hory, kam odjíždíme vždy koncem ledna. Opět nás čeká
Kuprovka - bouda v Krkonoších ve výšce téměř 1 300m nad mořem.
Počasí na hory si objednáváme již v září, aby se nám vyplnilo. Tady u
nás to začátkem ledna vypadá na jaro. Hory taky nehlásí nic moc
sněhu. My ve škole nenecháváme nic náhodě. Vábíme sníh a zimu
zpěvem zimních písniček, přednášením zimních básniček,
vyráběním plastických sněhuláků z vaty a kreslením zimy. Sníh ale
zatím nikde. Hydrometeorologický ústav v Ústí nad Labem taky
neslibuje zázraky. Někteří spoluobčané se bojí a říkají: “ Co budete
na horách dělat bez sněhu?“

Zapálili jsme olympijský oheň (vyrobený z otisků dětských ruček),
vyrobili jsme olympijské kruhy - už víme, co jejich barvy znamenají,
poznávali jsme naše úspěšné olympioniky, vyrobili jsme brusle a
vyzkoušeli jsme si některé olympijské disciplíny.

Na rozcestí - pozadí nejvyšší hora
ČR Sněžka

Získané dovednosti jsme zužitkovali při soutěžích, které byly
součástí maškarního karnevalu. Při něm kromě veselí a tance
tradičně nechyběly ani dětmi vyrobené boží milosti a jednohubky a
výzdoba z papírových masek. A protože k masopustu patří i hudba,
přijela k nám paní učitelka ze Základní umělecké školy ve Vysokém
Mýtě a seznámila nás s hrou na kytaru. Detailně můžeme poznávat
i pianino, které od března přibylo do inventáře mateřské školy. Po
návratu zimy už netoužíme. Pomalu se proto chystáme na vynášení
Moreny a těšíme se na Velikonoce.

Letos to opravdu není se sněhem legrace, přesto vyrážíme. Odváží
nás super autobus pardubických fotbalistů. Krásně vybavený luxus. Pan řidič nám pouští film S tebou mě baví svět. Opět naše
téma. Cesta rychle ubíhá a jsme na parkovišti, odkud jedeme
rolbou až k boudě. Největší překvapení především pro prvňáky. Do
poloviny cesty sledujeme jen poprašek. Ale najednou křičíme:

Za MŠ Zámrsk Mgr. Lenka Hejduková, ředitelka
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“Sníh, sníh!“ Je to nádhera. U boudy vylézáme do zimy. Už víme, že
budeme lyžovat, koulovat se a skotačit ve sněhu. U naší chalupy
nejezdí vlek, protože pomy jsou hodně vysoko a nám se nechce lítat
vzduchem. Proto využíváme domluvený svah u vedlejší boudy.
Můžeme tam jezdit každé odpoledne.
Dopoledne po dobrých snídaních odcházíme na prohlídku okolí.
Naše vycházky vedou na Rozcestí, na Výrovku. Navštěvujeme i
Friessovy boudy a chatu Rozhled. Nejvíce se nám však líbí výlet na
Liščí horu. Ten den je azuro. Den jak vymalovaný. Cestou si říkáme:
“Liščí horu viděti, hezký den míti.“ Když jdeme z Rozcestí na Liščí
horu, vidíme Sněžku po levé ruce. Hledí na nás jako královna. Z Liščí
hory vystupuje z mraků jako Černá hora, která se objevila před
námi. Je to neskutečný úkaz. Kdo nevěří, může se podívat do
Obecní prodejny v Zámrsku, kde je výstavka fotodokumentace z
letošního pobytu na horách.
Dopolední poznávačky okolí vystřídá každé odpoledne lyžování .
Všichni žáci lyžují, jen 3 prvňáčci to ještě neumějí. Mají individuální
výuku. Již třetí den i oni sami uhánějí z kopce. Hurá!

dalším vzděláváním nemuseli dojíždět do měst.
V průběhu několika týdnů Vám rozešleme do Vašich domovů
anketní lístek, kde budete dotazováni, o jaké druhy vzdělávání
byste měli zájem. Moc Vás prosím, abyste zodpovědně tyto anketní
lístky vyplnili a vhodili na předem určené místo. Budou sloužit jako
podklad pro výběr témat pro náplň komunitní školy, jen tak Vám
budeme moci nabídnout, co Vás samotné zajímá.
Pokud se vše podaří, mělo by již začátkem září 2014 dojít ke
zkušebnímu otevření dvou a více kurzů. Budu se těšit na Vaše
podněty a doufám, že se nám celý projekt podaří uskutečnit.
Daniela Lamberská

Život v naší obci
Možná si vzpomínáte na výzvu, kterou jste dostali počátkem
loňského léta do svých poštovních schránek. Zvala jsme vás
jménem obecního úřadu, abyste se zúčastnili série setkání v
Základní škole, abychom si navzájem řekli, co se nám v Zámrsku
nelíbí, co bychom chtěli změnit, nebo co tady nemáme a přitom
bychom chtěli mít. Oslovila jsem všechny občany, a zvlášť i zástupce
spolků, působících v obci, podnikatele a zástupce obecních
organizací. Mnoho lidí k pozvání pojalo nedůvěru, mnohé tato
pozvánka nechala chladnými a někteří si možná řekli, že to už tady
bylo. Možná si vzpomínáte na výzvu, kterou jste dostali počátkem

Pohled na Sněžku z Liščí hory

Navečer se vracíme do boudy. Jsme vyvětraní, ale ne unavení. Před
večeří nás čeká škola hrou. Vyrábíme plastické sněhové vločky,
luštíme připravené hádanky, nafukujeme balonky a kreslíme na ně,
abychom jimi vyzdobili jídelnu. Pobyt na čerstvém vzduchu dělá
své. Dobře obědváme, dobře večeříme. Od strejdy Romana
dostáváme poháry se šlehačkou. Sami si chodíme na horkou
čokoládu.
Čas letí jako voda. Večer před odjezdem pořádáme diskotéku. Ráno
potom ještě jezdíme na lyžích a nakonec zabalit věci a po obědě
jedeme domů.
Opět jeden nádherně prožitý týden na horách, kde je sníh, sluníčko
(i zamračeno, větrno) a dobrá nálada se skvělým kolektivem. Ten
letos tvořili žáci, učitelé, babička, maminky, tatínkové, tety a
strejdové. Všem patří velký dík. Žákům, že byli ukáznění a
dospělým, že nám pomáhali a byli vstřícní.
Děkujeme také rodičům, že umožnili svým dětem pobyt na horách.
Zimu jsme si splnili. Teď se těšíme na sluníčko, čerstvý jarní vzduch,
teplo, zpívání ptáčků, rozkvetlou přírodu, prostě na jaro. Těšte se s
námi!
Pro vás - Základní škola v Zámrsku

Divadelníci v róbách na Ochotnickém plese
loňského léta do svých poštovních schránek. Zvala jsme vás
jménem obecního úřadu, abyste se zúčastnili série setkání v
Základní škole, abychom si navzájem řekli, co se nám v Zámrsku
nelíbí, co bychom chtěli změnit, nebo co tady nemáme a přitom
bychom chtěli mít. Oslovila jsem všechny občany, a zvlášť i zástupce
spolků, působících v obci, podnikatele a zástupce obecních
organizací. Mnoho lidí k pozvání pojalo nedůvěru, mnohé tato
pozvánka nechala chladnými a někteří si možná řekli, že to už tady
bylo. Ale nakonec se ve škole sešla zhruba dvacítka lidí, kteří se
možná zpočátku ze zvědavosti, později ale s opravdovým zájmem
začali nad oněmi otázkami vážně zamýšlet. Pod citlivým vedením
Mgr. Jarmily Machalíčkové, zkušené moderátorky podobných
setkání (tzv. facilitátorky), skupina v následujících několika
setkáních dokázala na tyto otázky odpovědět. Společně jsme
dokázali říci, co tu chybí, co je v obci špatně a že by to mohlo být
jinak, že existují hrozby, na které je třeba si dát pozor, ale že je zde
také něco správně a existují možnosti, jak to nesprávné napravit.
Ujasnili jsme si, co je pro naši obec nejdůležitější, jaké má priority a
co bude v budoucnosti potřebovat, aby v ní byli obyvatelé
spokojení.

Komunitní škola
Milí spoluobčané,
ráda bych Vás informovala o záměru založit v naší obci Komunitní
školu.
Komunitní škola je místo pro další vzdělávání dospělých, seniorů i
dětí. Jedná se o volnočasové aktivity, zaměřené na tématicky
pestré vzdělávání, rozvíjení koníčků, zahrnuje i přednášky na
rozličná témata a v neposlední řadě slouží k setkávání občanů.
Jejím záměrem je nabídnout a umožnit místním občanům, aby za

Strategický plán obce
Jsem přesvědčená, že nikdo, kdo se série setkání zúčastnil, nelitoval.
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Dokázali jsme spolu mluvit o všech v obci často až ožehavých
tématech nezaujatě, s cílem dojít k nějakému výsledku a závěru pro
dobro věci. Mohu vás ujistit, že žádná myšlenka nezapadla.
Všechny závěry, ke kterým se skupina dopracovala, byly sepsány do
tzv. Strategického plánu obce. Je to dokument, který by mělo na
svém nejbližším zasedání projednat a schválit obecní
zastupitelstvo. Jakkoli na první pohled vypadá jednoduše a člověk
by si řekl „vždyť je to jasné, že tohle obec potřebuje“, tak to není tak
jednoznačné, jak to vypadá. Tento strategický plán nevznikl
nějakým rozhodnutím obecního úřadu, ale společným
myšlenkovým postupem místní komunity, lidí z různých částí obce,
různého věku a zájmů. Nyní se s plánem seznamují zastupitelé obce
a schválením v zastupitelstvu se stane závazným dokumentem pro
současné i budoucí vedení obce. Veřejnosti bude přístupný jak v
tištěné formě na obecním úřadě, tak elektronicky na webových
stránkách obce. Přečtěte si jej, je to zajímavé čtení.

Když jsem vloni oslovovala vedení spolků, aby se jejich zástupci
zúčastnili setkávání pro přípravu strategie, vyslechla jsem si také
názor „Od toho jsme si vás zvolili, abyste takové věci připravovali
vy“. Tento názor vlastně potvrzoval výše řečené. Lidé mají občas
pocit, že dění v obci má vymýšlet a plánovat starosta a obecní
zastupitelstvo. Takový názor ale vede na scestí pasivity občanů.
Setkáváme se dostatečně?
V dnešní době naříkáme na to, že mezi lidmi mizí soudržnost. Lidé
se izolují od ostatních, zamykají se do svých domácností, uchylují se
k televizní obrazovce nebo k náhražce sociálních vazeb na
odosobněných internetových sítích. Nabízí se otázka: Je to tak
správně? Chceme to opravdu takto? Všichni dobře víme, že ne. A
přitom stačí tak málo vyjít mezi lidi, společně s ostatními sdílet
nějaký zájem, aktivitu, činnost. Mezilidská komunikace je základem
lidské součinnosti.
V obci se pořádají velmi pěkné akce. A všimněte si, že největší
úspěch a ohlas sklidí ty, kterých se mohou lidé nejen zúčastnit, ale
také se aktivně zapojit do jejich vymýšlení, přípravy a organizování.
Pokud se přijdou jen pobavit, většinou pak odejdou domů a čekají
zase na příště, až pro ně bude připraven další program. Ale ti, kteří
mohli při akci uplatnit svoji invenci, už mívají v hlavě spoustu
nápadů, co by se dalo podniknout v krátké budoucnosti. Je velice
důležité, aby obec, ale i ostatní lidé podporovali tyto aktivity! Bez
podpory by brzy organizátoři ztratili chuť věnovat se činnosti pro
ostatní.

Oblíbený taneční kurz vedou v obci manželé Podgorní

Jakkoli se zdá vznik strategického plánu naší obce odtržený od
ekonomiky, není tomu tak. Na základě existence strategického
dokumentu bude možno v následujících letech čerpat dotace z
národních i evropských zdrojů. Evropa totiž slyší na „hlas zezdola“,
hlas lidu, tzv. komunitně vedený místní rozvoj. U nás v republice
jsme historicky zvyklí přijímat to, co nám ti „nahoře“ připraví,
předloží, naplánují, nebo dokonce nařídí. (A v rámci Evropy čím dál
východněji, tím je tato pasivita silnější.) Trend Evropy je ale takový,
že by si lidé měli sami říci, co chtějí.

Předtančení malých slečen na Ochotnickém plese sledoval celý sál

Jak jsme se bavili
Události a akce, které pro ostatní připravuje kulturní komise,
spolky, ale i jednotlivci jsou opravdu pestré a úspěšné. Připomenu
vám alespoň některé z průběhu posledního roku:
Novou akcí a snad i novou tradicí byl v loňském září Gulášfest. Tato
soutěž o nejlepší guláš byla provázená zábavnými soutěžemi pro
celou rodinu a zakončená večerní zábavou. Dobře se bavil každý,
kdo byl na hřišti a já doufám, že se Gulášfest stane tradiční akcí.
Listopadová Svatomartinská slavnost je tradicí už zaběhnutou, děti
se odpoledne potěší z příjezdu Martina na bílém koni, projdou za
ním vesnicí s lampiónky a rodiče se večer zabaví na taneční zábavě a
pochutnají si na Martinské huse. Mladý ochotnický soubor PAPETO
nás vloni potěšil výtečným představením Dalskabáty, s kterým
místní divadelníci úspěšně vystupovali i v okolních obcích. Na
vzestupu jsou také místní plesy. Kromě dětského maškarního plesu
pořádaného Základní školou, který většinou končí plesovou
sezónu, se tady letos udály tři velmi zdařilé plesy, Myslivecký, jehož
pořadatelem je Myslivecké sdružení Majka, Nemyslivecký a nově
Ochotnický ples. První dva jmenované byly výjimečné také
výtečnou tématickou kuchyní a poslední hlavně třemi zdařilými
předtančeními. Děvčata od 5 do 10 let zatančila na téma „Z Popelky
princeznou“, ženy předvedly, jak je možné zamířit „Z chléva rovnou

Účastníci tanečního kurzu

Nešlo a nejde tady ale jen o to, že můžeme na základě strategie
získat do obce možné peníze. Důležitá je ona nadstavba spolupráce
lidí na společných setkáních, společný zájem o věc.
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Baletky každým coulem

Muži - labutě

Setkávat se je důležité

do Stardance“ a muži v bílém zatančili kus z klasického Čajkovského
baletu „Labutí jezero“. Nemusím snad zmiňovat, že obzvláště muži
sklidili velký aplaus a držme palce všem tanečníkům, protože 29.
března budou hájit barvy obce na národní taneční soutěži v
Hlinsku!
V souvislosti s plesy a zábavami bych chtěla obzvlášť poděkovat
manželům Vlastě a Luďkovi Novotným, kteří vycházejí odlišným
potřebám pořadatelů vstříc a zapojují do zdárného průběhu
společenských akcí celou rodinu. Luďkovi Novotnému vděčíme
také za poskytované zázemí pro zkoušky ochotnického souboru
PAPETO a nácvik tanečních souborů pod vedením Ivety Podgorné, a
nyní dokonce i za opravdové taneční, které vedla Iveta spolu s
manželem Radimem. Bez možnosti využívat sál hostince V Podskalí
by ani jednu z vyjmenovaných aktivit nebylo možné realizovat.
Hodně ztíženou situaci by mělo PAPETO, pro jejichž vystoupení i
přípravu je jeviště sálu hostince zásadní. Luďku, děkujeme Ti za
trpělivost a přejeme Ti, aby se Hostinci v Podskalí dařilo!
Máme v obci ale i pěkné venkovní akce. Sportovní událostí jsou
fotbalové zápasy na místním hřišti, kde je příjemné prostředí i
posezení. Rybáři Zámrsk každoročně pořádají na Prváku několik
rybářských závodů pro širokou veřejnost, hasiči zase v obci pořádají
čarodějnice. Na podzim loňského roku jsme s Hasiči Zámrsk mohli
vyrazit na výlet do Liberce, zakončený večerním posezením. Hasiči
Janovičky na konci léta uspořádali grilování selete se soutěžemi
pro děti s hasičskou tématikou. K akcím Mateřské školy,
zaměřeným především na naše nejmenší a jejich rodiče, se často
přidávají i rodiny dětí již odrostlejších (vzpomeňme na Drakiádu).
Vítání občánků stejně tak jako Tříkrálová sbírka se neobejdou bez
místních dětí a zapojení ZŠ i MŠ. Předvánoční čas zpestřuje již
tradičně Vánoční koncert pořádaný ZŠ, kdy malí i dospělí zpěváci
jsou z 95% Zámršťáci. Na Štědrý den odpoledne se zase lidé scházejí
před kostelem ke společnému zpívání koled. Občasné koncerty na
nádvoří zámku nebo v kostele sv. Martina potěší hlavně milovníky
vážné hudby. Pavel Janík pořádá stále oblíbenější vycházky po
okolí, zaměřené na historii obce. Na podzim loňského roku jsme
odhalili pamětní desku hraběti Ferdinandovi z Bubna a Litic,
rodákovi z místního zámku. Slavnosti se zúčastnily více než dvě
desítky příslušníků rodu Bubnů-Litic (několik jich přijelo dokonce z
Rakouska) a několik osob z krajanských spolků města Ženevy,
kterou Ferdinand před dvěma sty lety osvobodil. Slavnost se všem
účastníkům moc líbila. Musím tady říci, že za zdařilý průběh celé
akce děkujeme Pavlu Janíkovi, který vymyslel a připravil
choreografii, nápomocny mu byly členky kulturní komise.
Zakrátko nás doufejme čeká nová aktivita, kterou jsme tady po
několik desítek let nezažili velikonoční klapání. Obnovit tuto tradici
se ve spolupráci s Mateřskou i Základní školou rozhodl Pavel Tuček.
Věřím, že podpoříte svoje děti, aby se klapání zúčastnily!

Myslím, že si vždy po návratu z nějaké pěkné akce v obci
uvědomíme, jak je pro nás všechny důležité setkávání s ostatními, s
komunitou naší obce. Jedním z výstupů realizované strategie, o
které jsem psala výše, byl poznatek, že naši občané postrádají
možnost setkávání. Nejsou zde vhodné prostory, kde by se mohli
celoročně scházet, a zároveň jim chybí i příležitosti k setkávání. V
souvislosti s přípravou strategie jsme se dozvěděli i o možnostech
další aktivity v obci, která by byla přínosem pro všechny, které
zajímá život a lidé kolem nás a nechtějí se jen zavírat doma. Je to
myšlenka zájmového celoživotního vzdělávání, a to příjemnou
formou prostřednictvím různých kroužků, přednášek a seminářů. V
naší zemi stále převládá zažitý názor, že za kulturou, vzděláváním a
dalšími aktivitami se jezdí do města. Myšlenka, že tyto možnosti
dokáže lidem poskytnout venkovská komunita, mnohým přijde
zvláštní. Přesto můžeme tyto aktivity lidem nabídnout v daleko
větší míře, než dosud, a to prostřednictvím tzv. komunitní školy.

Vánoční koncert v kostele sv. Martina

Co to je komunitní škola?
Komunitní škola se tak jako všechny ostatní školy věnuje výuce dětí,
ale kromě toho se snaží co nejvíce zapojit do své činnosti rodiče a
místní obyvatele. Cílem je, aby škola žila od rána do večera a byla
společenským centrem vesnice. Tím, že přivede do školy i starší
děti, dospělé a seniory, je přínosem zkvalitnění života v obci.
Zvyšuje se význam školy, která neslouží pouze dětem, ale celé obci.
Další informace k tématu komunitní školy najdete v článku Daniely
Lamberské, která stojí za mnohými výše uvedenými zdejšími
aktivitami. V poslední době je Daniela jednou z hlavních hybatelek
kulturního života obce a organizátorkou nebo spoluorganizátorkou
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Dobrý den sousedky a sousedi,

akcí, při kterých se jaksi přirozeně a rádi setkáváme. Daniela se za
podpory dalších aktivních lidí v obci rozhodla založit komunitní
školu, která by působila v budově Základní školy. Jako starostka tuto
myšlenku velice vítám a za obec mohu slíbit Daniele pomoc a
součinnost. Věřím, že vás budou přednášená témata a kroužky
zajímat a že bude budova školy odpoledne naplněná žáky z vašich
řad stejně tak, jako dopoledne školáky!

velikonoce se blíží mílovými kroky. Na Zelený čtvrtek dne 17.4.2014
v poledne se více než po 50 letech v Zámrsku rozezvučí klapačky,
hrkačky a další rachtadla. Za to patří dík hlavně pamětníkům, kteří
přispěli původními hrkačkami a klapačkami, fotografiemi a hlavně
vzpomínkami. Velice děkuji za pomoc panu Josefu Svatošovi,
Zdeňku Máslovi, Vandě Machačové (roz. Jeništové) a Janu
Machačovi, Jaroslavu Matouškovi, Josefu Popilkovi, Františku
Prokopovi a Karlu Martincovi. A dopředu děkuji všem ostatním,
kteří již teď drží dětem palce a těší se až budou moci na Bílou
sobotu otevřít dveře a podělit koledníky koledou.
Fakta: Tradice klapání se v Zámrsku udržovala desítky let. Poslední
klapání proběhlo někdy v první polovině 70tých let minulého století.
V Zámrsku vždy chodily dvě party dětí a dva Jidášové. Skupiny byly
sice dvě, ale načasování, koledy a organizační struktura byla
totožná. Začínalo se první obchůzkou v poledne na Zelený čtvrtek.
V tento den v poledne se ve vesnici odmlčely zvony, odlétly do Říma.
Klapání v tomto období nahrazovalo nejenom zvonění zvonů, ale
mělo i starší symboliku ochrany, očisty vesnice od všeho zlého.
Upálení Jidáše = symbolický očistný oheň. Druhá a poslední
čtvrteční obchůzka se konala v 18 hodin (klekání).
O Velkém pátku klapání začínalo v 6 ráno potom se pokračovalo v
poledne a nakonec v 6 večer na klekání.
Bílá sobota velké finále. Ráno v 6 poslední obchůzka s klapačkami a
hrkačkami. Před polednem se ustrojil Jidáš a po obědě celý průvod
prošel vesnicí dům od domu s koledou. Na konci vesnice se Jidáš
spálil a děti si koledu rozdělily. Takto to probíhalo v minulosti.
Zámrsk se změnil a rozrostl. Budeme muset změnit trasy, Jidáš
bude zatím jeden. Musíme ale pro klapání získat co nejvíc kluků a
holek. Po vesnici budou chodit dvě skupiny dětí, které budou
začínat a končit společně.
Přikládám popěvek, který se zpíval vždy, když se dokončilo klapání
před nějakou prolukou mezi domy, na začátku pauzy:
Klekání (poledne) zvoníme, Jidáše honíme
Jidáši nevěrný cos to učinil
Že jsi svého pána židům prozradil
Za to budeš šlapat bláto
S Luciferem, ďáblem
Až na věky věkův ámen
Popěvek na Bílou sobotu v průvodu s Jidášem. Zpívá se u každého
domu, zpěv je doprovázen speciální kladívkovou vyklepávačkou,
kterou se udává rytmus:
Dámy, páni dejte něco od klapání
Jidášovi na kalhoty, zítra půjde do roboty.
Nábor dětí bude probíhat ve spolupráci se základní školou a
školkou v Zámrsku. Dále pak formou přiloženého dotazníku účasti v
Zámršťáčku. Žádáme všechny děti základní školou povinné a také
statečné starší předškoláky MŠ, kteří se budou chtít klapání
účastnit, aby poprosili svoje rodiče o vyplnění dotazníku. Vyplněné
dotazníky odevzdávejte ve škole a školce paním ředitelkám
Jandové a Hejdukové a nebo na obecním úřadě v kanceláři.
Konkrétní informace o místě a čase setkání bychom rozesílali SMS.
Truhlář pan Prokop Vám v případě zájmu vyrobí originální zámrskou
klapačku. Můžete se na něj obrátit na tel.: 737 661 354
Pokud vše klapne, v budoucnosti se děti již budou organizovat
samy. KLAP!

Zpívání koled na Štědrý den

Bez lidí by to nešlo
Když jsem si znovu přečetla předchozí část s názvem Jak jsme se
bavili a poskládala si všechny ty informace do jednoho roku, tak je
to tedy pořádný výčet. Myslím, že snad nikdo nemůže mít pocit, že
se v Zámrsku nic neděje. Jsem si vědoma toho, že za všechny
aktivity, které nám v obci zpříjemňují život a spojují lidi, vděčíme
lidem mezi námi. Spolkům, oběma školám, ale i jednotlivcům.
Chtěla bych na tomto místě velmi poděkovat Vám všem, kteří se
zapojujete do obecních aktivit a nezištně věnujete svůj čas práci
pro ostatní. Bez Vaší invence by nic z toho, co zde bylo uvedeno,
nebyla pravda a náš život by byl mnohem chudší. Nebudu Vás zde
jmenovat, protože je Vás opravdu mnoho, kteří si zasloužíte
poděkování. Za současné vedení obce Vám mohu slíbit, že se vždy
budeme snažit Vás a místní aktivity podporovat a věřím, že budete
mít podporu obce i do budoucna. Lidí, kteří jsou ochotni pracovat
pro ostatní, je třeba si vážit. Ať Vám i nám všem vydrží elán a chuť do
života i nadále!
Zuzana Tvrzníková, starostka

Momentka z jarní vycházky

Pavel Tuček
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