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

Vážení spoluobčané,

získat zpět alespoň část peněz, které předtím poskytl a přitom sám
nedokáže pohlídat, aby jeho prostředky netekly na soukromé účty.
Snaží se zvyšujícími se nároky na administrativu utrápit a znechutit
samosprávy. Svazuje své občany stále nesmyslnějšími zákony a
jejich nekonečnými novelami. Nemilosrdnými zákony trhu
omlouvá postupné omezování služeb v menších sídlech, viz plošné
omezování pošt nebo veřejné dopravy, o dostupnosti zdravotnické
péče ani nemluvě. Nechrání sociálně znevýhodněné a finančně
slabší občany před dopady zákonů, prolobovaných určitými
skupinami – vzpomeňme třeba bezuzdné řádění exekutorů nebo
subjekty, vnucující nám okamžité půjčky na každém kroku. Nutí
nás, aby velká část našich prostředků směřovala na účely revizí,
kontrol, energetických štítků a zbytečných pasportů. Hází nám
klacky pod nohy zkostnatělostí svých orgánů státní správy. Dotační
politika státu, složitost získávání dotací a jejich administrace byla
tristní v minulosti a mám obavu, aby nebyla tristní i nadále. To jsem
se ale dostala k nepříjemným faktům, které ne zcela můžeme
ovlivnit. Raději honem zpátky k tomu, co ovlivnit můžeme, a to je
náš každodenní život v obci. Příjemným počinem loňského roku
byla realizace Strategického plánu obce. Vznikal po dobu několika
měsíců na společných setkáních občanů v základní škole. Je to
dokument, ve kterém účastníci nejprve shrnuli to, co se jim v
Zámrsku nelíbí, postupně zmapovali silné a slabé stránky obce, její
příležitosti a to, co by obec mohlo ohrozit (zpracovali tedy tzv.
SWOT analýzu), stanovili vizi, které bychom chtěli v obci dosáhnout
do roku 2025 a určili jednotlivé priority, jejichž zrealizování povede
k dosažení této vize. Tento dokument považuji za zásadní a z jeho
myšlenek a závěrů bude vycházet činnost zastupitelstva obce v
následujících letech.
Jedna z myšlenek, která byla ve strategickém plánu opakovaně
uváděna jako nedostatečně naplněná, je potřeba setkávání
občanů, potřeba společných zážitků, pospolitosti. Mám radost, že v
poslední době došlo v tomto směru v obci k velkému oživení a je
mezi námi mnoho lidí, kteří se chtějí setkávat, podnikat společné
aktivity a jsou pro to ochotni obětovat i svůj volný čas. Pevně věřím,
že optimismus a nadšení tyto jednotlivce a skupiny neopustí a že
díky jejich zapojení budeme mít šanci setkávat se při společných
akcích zas a znovu. Vážení občané, v tomto týdnu nás čekají volby
do obecních zastupitelstev. V naší obci byla ustavena jedna
kandidátní listina o patnácti kandidátech „Pro rozvoj a prosperitu
obce“. O Vaši přízeň a podporu se pod tímto názvem uchází
uskupení zastupitelů již od roku 2002. Stále stejným názvem
chceme dát najevo kontinuitu, navázání na činnost dřívějšího
vedení obce, které položilo základ k rozvoji obce v podobě nové
výstavby a nezbytné infrastruktury, jako je již dříve zrealizovaný
vodovod a plynofikace. Na jeho záměry chceme navázat, neboť
jedním z našich cílů pro následující období je vybudování další
infrastruktury, nezbytné k umožnění rozvoje obce, a tou je obecní
kanalizace. Někdo by snad mohl říci, že se v případě jedné
kandidátky nejedná o žádné volby. Je ale třeba jít k volbám, vyjádřit
podporu kandidátům. Jen svým hlasem můžete dát najevo, že obec
je svébytná a potřebuje vlastní samosprávu. Děkuji Vám za Vaši
účast u voleb. Závěrem bych chtěla poděkovat celému obecnímu
zastupitelstvu, radě a místostarostovi, výborům a komisím a také

tento Zámršťáček je posledním ve volebním období samosprávy
obce mezi roky 2010 až 2014. Můžete si v něm proto přečíst malá
shrnutí této doby z pohledu předsedů komisí rady a zastupitelstva
obce. Některé z těchto oblastí chci také zmínit v následujících
řádcích.
Místostarosta Pavel Matys ve svém článku shrnul stavební akce,
které se v tomto období podařilo v obci zrealizovat. Přesto, že se
nepodařilo uskutečnit všechny plánované, je jich poměrně dost. Ve
svém výčtu Pavel uvádí také dotační tituly, kterých obec při akcích
využívala. Máme skutečně velkou snahu využívat dotace, a to i přes
administrativní náročnost většiny z nich. Někdo by možná mohl
namítnout, že dotačních titulů je hodně a obec by mohla být v
tomto směru ještě aktivnější, ale v mnoha případech tomu tak
není. Každý dotační titul má určitá pravidla, do kterých se naše obec
často jednoduše „nemůže vejít“. Uvádím to zde proto, že mě často
lidé upozorňovali na dotační čerpání okolních obcí, se slovy např.
„taková malá obec, a z dotací si vybudovala hřiště“, nebo: „ve
Slatině se opravuje církevní kostel, dostali na něj dotaci několik
milionů“, jinde zase „zrekonstruovali kulturní dům, opravili školu,
vyměnili střechu na budově školy…“ a tak dále. Když se pak
zajímám, jaké dotační podpory daná obec využila, bývá to převážně
tzv. Program rozvoje venkova, administrovaný Ministerstvem
zemědělství. Tento je ale striktně určen pouze pro obce do 500
obyvatel. Obce nad 500 obyvatel měly tu smůlu, že byly zařazeny
do stejných kategorií jako města, jejich projekty nikdy
nedosahovaly objemů městských projektů, takže byly
znevýhodněny a navíc – tyto dotační tituly byly velmi brzy
vyčerpány. Města měla díky svému administrativnímu
managementu oproti malým obcím větší šanci žádosti dobře a
rychle připravit a je smutnou skutečností, že dotační titul v ROP,
obdobný právě onomu PRV, byl prakticky vyčerpán již v roce 2008.
Dotace navíc vždy vyžaduje finanční spoluúčast žadatele a většina z
nich často velmi náročnou administrativu, kterou by bez najatých
odborníků a dotačních agentur obecní samospráva nemohla
zvládnout. Z osobní zkušenosti mohu říci, že nejnáročnější je z
pohledu administrace Státní fond životního prostředí. Realizujeme
s ním v posledních letech celkem tři akce a nad požadovanými
úkony a nesmyslným papírováním kroutíme hlavou všichni, kteří s
administrací přijdeme do styku. Nedá mi, abych zde v této
souvislosti opět nezmínila změnu zákona o rozpočtovém určení
daní, která obci od roku 2013 přinesla cca o 1,3 mil. Kč ročně víc díky
spravedlivějšímu rozdělení výnosu z daní, jež stát vybírá. Díky
navýšení příjmu není obec tolik závislá na dotační politice státu, má
volnější ruce při investování do svého majetku. Tento zákon
považuji za velké vítězství zástupců malých obcí, Sdružení místních
samospráv a Starostů a nezávislých, a prosadit ho nebylo vůbec
jednoduché. Lobbing několika velkých měst, kterým se z jejich
velkého koláče mělo ukrojit, aby získaly stovky obcí a měst
významné peníze, byl silný. Dost často se zamýšlím nad vztahem
státu ke svým občanům, obcím a městům a překvapuje mě, že se
stát v mnoha ohledech projevuje až macešsky. Chová se k nám jako
k subjektům, které je třeba neustále kontrolovat. Snaží se obratem
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pokračujeme na modernizaci veřejného osvětlení v obci, v loňském
roce jsme například za podpory grantu Pardubického kraje
zrealizovali nové osvětlení na Staré Vsi. Letos jsme nechali zpracovat
pasport veřejného osvětlení, jehož výsledkem by měla být i
doporučení k vylepšení systému. Velkou akcí je plánovaná
rekonstrukce havarijního stavu komunikace před řadovkami,
hasičskou zbrojnicí a bytovkami na starém sídlišti spolu s opravou
stávající kanalizace. Tuto akci jsme připravili v průběhu prvního
pololetí letošního roku, a na základě žádosti o dotační podporu z
Pardubického kraje jsme na kanalizaci v této části obce získali dotaci
ve výši 3,5 mil. Kč. Rekonstrukce proběhne do léta následujícího
roku, navazovat bude rekonstrukce komunikací spolu s vytvořením
parkovacích míst na Starém sídlišti. Odkanalizování této části obce
bude realizováno v souběhu s dlouho plánovanou akcí, která brzy
ovlivní náš každodenní život. V nejbližší době bude zahájena jedna z
nejrozsáhlejších staveb v historii naší obce - Kanalizace Zámrsk –
Janovičky, která nás bude provázet dalších osm měsíců a na kterou
bude navazovat individuální výstavba domovních přípojek
jednotlivých nemovitostí. Budoucí stavební komise, která vzejde z
nového zastupitelstva po volbách, bude mít hned od začátku
důležitý úkol - kromě dosavadních povinností řešit stavební
záležitosti, spojené s výstavbou kanalizace i domovních přípojek.
Proto bych chtěl touto cestou poprosit o vzájemnou spolupráci mezi
Vámi a stavební komisí i zaměstnanci obecního úřadu. Jsem si také
vědom, že má stavební komise ve své činnosti mnoho rezerv, proto
bude další funkční období jistě velkou výzvou pro zlepšení
fungování této, myslím nejexponovanější komise v obci. Na závěr
bych chtěl poděkovat všem členům dosavadní komise pro výstavbu
– p. Radimovi Sonntagovi, Aleši Šmejdovi a Petru Šotnerovi za
kvalitní a zodpovědnou práci. Zároveň bych chtěl poděkovat i
starostce Zuzaně Tvrzníkové za její nezlomnou a psychicky čím dál
náročnější, velmi zodpovědnou a svědomitou práci na obecním
úřadě, která je čím dál složitější na právní předpisy, zákony a
vyhlášky. Za poslední roky totiž narostla byrokracie, podtržená
morálním úpadkem i celkovou nevraživostí ve společnosti a některé
státní orgány a úřady doslova obce šikanují svými příkazy,
rozhodnutími, dotazníky, formuláři a dalšími neuvěřitelnými
nesmysly, které musí obec vypracovávat na základě nových norem a
zákonů. Pak bohužel nezbývá starostce a nám ostatním tolik
cenného času na věci mnohem prospěšnější pro obec a hlavně pro
občany. Starosta obce je vždy „první na ráně“ při každém problému,
rozhodování i důležitém podpisu a často odnáší vše i za ostatní
zastupitele, kteří pak vypadají lepší než ve skutečnosti, protože
přece „za všechno může starosta“ a zastupitelé v tu chvíli nejsou
tolik vidět. Proto si velice cením její práce a přístupu k funkci
starostky. Poděkování patří samozřejmě i naší ekonomce, paní Ivetě
Kalousové, která to má v oboru ekonomiky stále složitější, a také
hospodářce paní Jindřišce Hanušové i panu Milanovi Novotnému za
výborné technické zázemí. Nakonec chci poděkovat Vám všem za
důvěru, kterou jste nám v uplynulých čtyřech letech dali a nezbývá
než popřát, abychom všichni v dalších letech zvládli nejen blížící se
stavbu kanalizace, ale i další události a vypjaté okamžiky, kterým se
určitě nevyhneme.

zaměstnancům obecního úřadu za poctivou a obětavou práci v
končícím volebním období. Bez činnosti a zapojení lidí, jako jste Vy,
by Zámrsk a Janovičky nebyly opravdovou obcí, přívětivou všem.
Poděkování patří ale i Vám, občanům, kteří se zajímáte a zapojujete
do dění kolem Vás, staráte se o pěkný vzhled okolí Vašeho domu i
celé obce a není Vám lhostejný život jejích dalších obyvatel. V
budoucnu nás nečekají vždy lehké úkoly, ale pokud nebudeme
zapomínat na pospolitost a skutečnost, že všichni jsme členy jedné
komunity, občany jedné obce, podaří se nám mnohé zvládnout
dobře a ještě lépe.
Přeji Vám všem radostný život v naší krásné obci.
Zuzana Tvrzníková, starostka

Vážení spoluobčané,
jelikož se přiblížil konec funkčního období našeho zastupitelstva,
dovolte, abych popsal za komisi pro výstavbu zejména stavební
činnost v naší obci za uplynulé čtyři roky.
Aby se mohla obec stále rozvíjet, bylo nutno průběžně kontrolovat
technický stav stávajících objektů, staveb a komunikací v majetku
obce. Komise pro výstavbu byla tedy svolávána nepravidelně, vždy
dle nutnosti a aktuální potřeby zjistit stavebně - technický stav
objektů a následně vše vyhodnotit a předložit zastupitelstvu řešení
ke schválení.
V dalším bych stručně připomněl některé stavební akce, které se
podařilo realizovat za uplynulé období a které nás v nejbližší době
čekají. Začal bych obecní prodejnou, kterou se nám podařilo
zateplit s výměnou oken z dotačních financí, včetně změny
vytápění na zemní plyn. V nedávné době byl vybudován nový
bezdrátový informační povodňový systém včetně měřidel výše
hladiny a srážkoměru a digitálního povodňového plánu, jehož
součástí je také bezdrátový rozhlas v obci. Obě tyto akce byly
dotačně podpořeny Státním fondem životního prostředí. Na
hřbitově došlo k rekonstrukci historického schodiště v majetku
obce, na kterou obec čerpá dotaci z dotačního programu
Ministerstva kultury, a postupně za dotační podpory Mikroregionu
Vysokomýtsko jsou opravovány památné náhrobky na hřbitově. Na
fotbalovém hřišti byla dokončena a předána k užívání přístavba
zázemí, dotačně podpořená grantem Pardubického kraje, a
postupně dochází i k opravám v původní budově. Kraj také pomohl
svým grantem z Programu obnovy venkova výměně oken v budově
obecního úřadu a hasičárny. Zaměřili jsme se i na nevyhovující
střechy obecních objektů – rekonstrukce se dočkaly ploché střechy
obecního úřadu a garáží v areálu bývalého zemědělského družstva,
z nichž je část komerčně pronajímána, a ke kompletní výměně
střešních latí i krytiny jsme přistoupili u budovy mateřské školy.
Kromě nové střechy má školka i zrekonstruovanou zahradu s
novými chodníky a krytou pergolou, kde si děti mohou hrát venku i
při nepřízni počasí. Rekonstrukci opět podpořil grant Pardubického
kraje.V budově základní školy došlo k zateplení stropu pod půdou
foukanou izolací. Autobusová zastávka v Janovičkách se dočkala
důstojné rekonstrukce včetně nové nástupní plochy z dlažby. Na
navržených plochách v obci byla provedena nová zpevněná
kontejnerová místa. Na místních komunikacích byly a nadále
budou prováděny nezbytné účelné opravy a výspravy. U základní
školy byl vybudován pás parkovacích stání a opraveny vstupy do
budovy. Záměrem, který jak vlivem náročnosti příprav akce
odkanalizování obce, tak i z důvodu finančních výdajů s tím
spojených byl poněkud upozaděn, je plánovaná realizace mostů u
hřiště a škrobárny. Pěší lávka v Janovičkách je dalším havarijním
mostem, s jehož opravou počítáme po realizaci oprav mostu u
hřiště a u škrobárny. Z dotačních prostředků Ministerstva pro
místní rozvoj byla vybudována dvě dětská hřiště. Postupně

Ing. Pavel Matys, místostarosta a předseda komise pro výstavbu

Informace finančního výboru
Vážení spoluobčané,
v několika řádcích se pokusím shrnout činnost našeho finančního
výboru obce Zámrsk za uplynulé čtyřleté volební období. Nejprve
mi dovolte připomenout, proč obecní zastupitelstva vlastně
finanční výbory zřizují. Nařizuje jim to totiž §117 Zákona o obcích.
Kromě finančního výboru má obec povinnost zřídit i kontrolní
výbor. Dobrovolně má pak možnost zřizovat i další pracovní komise,
které plní rozličné úkoly zadané zastupitelstvem nebo radou obce.
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Finanční výbor ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce.
Předsedou finančního výboru je vždy člen zastupitelstva, ostatní
členové mohou být zvolení zastupitelé i občané obce Jeho hlavní
činností je kontrola hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce. Zákon také ukládá finančním výborům plnit i další
úkoly zadávané zastupitelstvem obce v průběhu volebního období.
Všechny výše jmenované povinnosti jsme se v minulém volebním
období se současnými členy finančního výboru MUDr. Michalem
Teplým a Ing. Miroslavem Mikešem snažili průběžně a svědomitě
naplňovat.
Finanční výbor obce Zámrsk se během čtyřletého volebního
období scházel pravidelně, 4x až 6x ročně. Zabýval se všemi
důležitými finančními záležitostmi obce, účastnil se většiny
jednání, které měly souvislost s finanční problematikou. Mezi
oficiálními schůzkami finančního výboru se uskutečnilo nespočet
konzultací, návštěv, jednání a porad, které vyplynuly z běžné
činnosti obce nebo z potřeb zastupitelstva, obecní rady a starostky
obce. Naší hlavní činností bylo každoroční sestavování finančního
rozpočtu obce, příprava návrhů rozpočtových opatření během roku
a řada kontrol účetnictví a hospodaření obce a všech organizací,
jejichž zřizovatelem je obec (mateřská škola, základní škola, SK
Zámrsk). Na svých jednáních se finanční výbor zabýval i různými
záležitostmi, které obec během volebního období řešila, jako byly
nájemní smlouvy nebo výpočty úhrad dle uzavřených smluv.
Jednou z důležitých aktivit finančního výboru byla i příprava
přeúvěrování méně výhodných úvěrů obce v minulém roce a
posouzení navržených smluvních podmínek a výběr banky s
nejlepšími podmínkami.
Snad největší, nejaktuálnější a také časově nejnáročnější činností
finančního výboru byla spoluúčast na přípravě akce odkanalizování
obce Zámrsk. Především v průběhu posledních dvou let jsme byli
přítomni většiny jednání, která měla něco společného s
financováním této akce. Připravit projekt a pustit se do díla bez
zvážení všech možných současných a budoucích rizik by bylo
nezodpovědné. Ke každému projektu totiž neodmyslitelně patří i
seriózní příprava financování tak, aby nebyla ohrožena stabilita
obce v budoucích letech. Vždyť připravovaná akce odkanalizování
bude stát obec Zámrsk zhruba pětinásobek ročního rozpočtu,
kromě přijaté dotace bude akce financována i z úvěru, který bude
obec splácet 15, možná i 20 let. Bez dotačních prostředků z
veřejných zdrojů a bez přiměřeného úvěru by se obec Zámrsk do
podobné akce nikdy nemohla pustit. Jsme si plně vědomi
odpovědnosti vůči našim občanům za rozhodnutí, která jsme
museli přijmout. Vždyť i my jsme občany Zámrsku a přejeme si
Zámrsk krásnější, zdravější bez finančních rizik do budoucna.
Věřme, že jsme k tomuto cíli alespoň trochu přispěli. Nezbývá mi,
než poděkovat oběma členům finančního výboru za kvalitní a
spolehlivou práci, poděkovat Vám všem za důvěru, kterou jste nám
v minulém volebním období propůjčili, popřát naší největší
investiční akci „Kanalizace Zámrsk“ co nejhladší průběh a co
nejméně problémů a konfliktů a Vám všem zámrským občanům v
dalším období hodně zdraví, štěstí a životního optimismu.

a provádění usnesení obecního zastupitelstva a rady obce.
Pravidelně bylo také kontrolováno dodržování lhůt zákonného
vyvěšování dokumentů na úřední desce obce. Kontroly proběhly
bez závažných závad a několik drobností bylo bez problémů
vyřešeno. Na počátku volebního období projevili noví členové
kontrolního výboru a zastupitelstva obce zájem provést kontrolu
prodejů obecního majetku za předchozí volební období 2006 –
2010, která posléze proběhla bez závad a porušení zákonných
pravidel či poškození obecních zájmů v kontrolovaném období.
Za kontrolní výbor: Mgr. Bc. Karel Kouřil, předseda

Z činnosti komise pro životní prostředí
Převážnou náplní komise pro životní prostředí je projednávání
žádostí a oznámení o kácení dřevin a s tím související příprava
návrhů na rozhodnutí o povolení kácení. V minulém období se
jednalo řádově o desítky místních šetření po celém katastru obce.
Spolupracujeme při rozhodování o průběžné péči o stromy v obci.
Stromy se mohou v dobré kondici dožít mnoha let, bez obavy, že by
se staly hrozbou pro své okolí, je ale třeba o ně pečovat. Není tak
jednoduché říci - vykácíme je a vysadíme nové. Nezapomínejme, že
vzrostlé stromy jsou plícemi pro své okolí, zachycují nečistoty a čistí
vzduch, a tuto jejich funkci mladé stromy nemohou po dlouhé roky
nahradit. V nedávné době jsme spolupracovali na přípravě
projektu na revitalizaci stromořadí a zámeckého parku, která v
současné době probíhá. Zapojili jsme se do řešení stavu parčíku
kolem pomníku padlých, kde nakonec došlo k pokácení přerostlých
smrků a nové výsadbě. Účastnili jsme se také vytváření
strategického plánu obce, jednoho ze základních dokumentů,
nutných pro její rozvoj, a důsledně jsme prosazovali zapracování
péče o zeleň do výhledu let budoucích. Závěrem bychom rádi
poděkovali všem občanům, kteří se podílejí na údržbě a obnově
zeleně v našem okolí.
Za komisi životního prostředí Ing. Jiří Kopřiva, Ladislav Procházka

Z činnosti kulturní komise
Milí spoluobčané,
konec jednoho volebního období se přiblížil a nám nezbývá, než se
krátce ohlédnout za tím, co jsme Vám jako kulturní komise nabídli,
a co jste s potěšením přijali.
Od počátku jsme se snažili zachovat úspěšné akce let minulých, ale
snažili jsme se také obohatit život v naší vesnici i něčím novým,
zajímavým a lákavým. Naším cílem bylo vytvořit místo setkávání,
aby nám všem bylo dobře a abychom se setkávali hlavně rádi.
Myslím, že se nám to nakonec i podařilo. Z některých akcí se
nakonec stala nádherná tradice. Můžu jmenovat z těchto například
Martinskou slavnost pro děti v čele se sv. Martinem a jeho koněm,
Martinskou zábavu pro dospělé, vánoční zpívání před kostelem,
nově také Gulášfest, ve spolupráci s MŠ pak Cesty pohádkovým
lesem apod. Těch povedených akcí bylo mnoho, ale tyhle jste si
oblíbili nejvíce. Moc nás to těší a Vaše přítomnost a pozitivní ohlasy
byly právě tím hnacím motorem pro další práci. Děkuji z celého
srdce všem členům kulturní komise, také jejich rodinným
příslušníkům, bez nich by nebylo možné nic. Velmi si toho vážím.
Také děkuji vedení obce za její podporu, nejen finanční, jen tak se
podařilo vytvořit akce takové kvality. Děkuji.

Za finanční výbor zastupitelstva obce Ing. Martin Pilař, předseda

Zpráva o činnosti kontrolního výboru
Ve volebním období 2010 – 2014 tvořilo kontrolní výbor obecního
zastupitelstva 5 členů, z nichž čtyři byli zároveň obecními
zastupiteli. Činnost kontrolního výboru spočívá v provádění kontrol
jednání jednotlivých orgánů obce a dodržování jednotlivých
zákonných ustanovení při výkonu státní správy, samosprávy a při
ostatních činnostech. V rámci činnosti byly kontrolním výborem
prováděny pravidelné povinné kontroly jednání, usnesení

Věřím, že i v dalším volebním období budou členové kulturní
komise stejně tak zapálení, jako jsme byli my a přeji jim mnoho
úspěchů v jejich nelehké práci a Vám, milí spoluobčané, krásné
chvilky pospolu, zkuste stále udržovat ten „plamínek“ života v obci,
bez kterého by tu bylo velmi smutno.
S přáním všeho dobrého za celou kulturní komisi Daniela Lamberská
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Vážení spoluobčané,

1.10.2014 z důvodu dosud nepřiznané dotace ze Státního fondu
životního prostředí
2) Záměr obce č. 25/2014 o pronájmu parcely č. parc. 369/5 v KÚ
Zámrsk
D) Zastupitelstvo obce Zámrsk pověřuje:
1) Starostku obce podpisem smlouvy o dotaci na akci Kanalizace
Zámrsk - Janovičky se Státním fondem životního prostředí v
případě, že tato bude Státním fondem obci předložena. Toto
pověření platí do prvního zasedání zastupitelstva obce v novém
volebním období.
2) Starostku obce k jednání o odkladu zahájení stavby kanalizace
Zámrsk - Janovičky se zhotovitelem stavby a k následnému
bezodkladnému smluvnímu dojednání termínu zahájení stavby po
podpisu smlouvy o dotaci se SFŽP

ráda bych Vás v tomto článku seznámila s prací sociální komise. V
první řadě bych ráda poděkovala jejím členkám - paní Ivě
Šmejdové, Marcele Kajsrlíkové, Petře Říhové a Iloně Chalupníkové.
Jejich práce je příkladná a nezastupitelná, velmi si jí vážím.
Sociální komise navštěvuje spoluobčany, jubilanty, kteří oslavili 80.
narozeniny a vyšší. Navštěvujeme spoluobčany s dárkovými
balíčky, naší snahou je rozdávat radost a na oplátku jsme
obdarovány mnoha milými slovy. Rozesíláme také občanům
blahopřání k významným narozeninám, při úmrtí projevujeme
kondolencí upřímnou soustrast.
K naší velmi oblíbené činnosti patří vítání občánků. Pro porovnání:
v roce 2012 jsme uvítali 7 malých občánků, v roce 2013 8 občánků, v
roce 2014 budeme nyní vítat 3 spoluobčánky.

Informujeme voliče, že volby do Zastupitelstva
obce Zámrsk se uskuteční v pátek 10. října
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 11. října
od 8:00 do 14:00 hodin
v zasedací místnosti v parku.

Každý rok začátkem nového roku organizujeme Tříkrálovou sbírku a
tím podporujeme charitativní akci v regionu. Při své činnosti se
snažíme k sociálnímu cítění podporovat děti, které pomáhají
opravdu rády a s velkou chutí.
Děkuji jménem sociální komise za projevené díky a uznání naší
práce.
Za sociální komisi MUDr. Hana Pešková

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk

Informace o plátcovství DPH obce

ze dne 30. 9. 2014 (usnesení č. 22)

Od 1. září se naše obec stala plátcem daně z přidané hodnoty - DPH.
K tomuto kroku musela obec přistoupit kvůli plánované výstavbě
kanalizace. Tato změna se dotkne obyvatel nového sídliště Skalka a
Penzionu, kterým se od příštího odečtu vody k sazbě za stočné 17,připočte 15% DPH. Dále se tato změna bude týkat občanů, kteří si
pronajímají od obce garáže a firem pronajímajících si dílny, těm se k
nájmu přičte DPH 21%. Ostatní poplatky, tj. za odpady, pronájem
pozemků, pronájem RD a bytů, poplatek ze psa a hřbitovní poplatky
jsou od daně osvobozeny.

A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program dnešního zasedání
2) Návrhovou komisi: J. Kopřiva, P. Matys, ověřovatele zápisu J.
Jandová a D. Lamberská, zapisovatele K. Kouřila
3) Odložení plánovaného zahájení stavby Kanalizace Zámrsk Janovičky z termínu 1.10.2014 na období po vystavení
Rozhodnutí o dotaci na tuto stavbu
4) Zahájení stavby Kanalizace Zámrsk - Janovičky po obdržení
Rozhodnutí a podpisu smlouvy o dotaci se Státním fondem
životního prostředí o dotaci na tuto stavbu, a to bez zbytečného
odkladu
5) Příspěvek obce ve výši 1.000,- Kč vlastníkům staveb pro
bydlení a rekreačních domů v obci na projekty soukromých
kanalizačních přípojek 6) Podpis smlouvy s Pardubickým krajem
o poskytnutí dotace ve výši 3.500.000,- Kč na akci „Zámrsk odkanalizování starého sídliště“, ev. č. OŽPZ/14/23027
7) Příspěvek ve výši 20,- Kč na jednoho trvale žijícího občana v
obci Místní akční skupině MAS Nad Orlicí pro rok 2014
8) Způsob zajištění pohledávky obce za panem K. B. formou
podpisu smlouvy o uznání dluhu s odložením splátek do 30.
června 2018 ve výši 875,- Kč 9)
Záměry obce 6/2014 až
22/2014 o uzavření budoucích kupních smluv s nájemci
rodinných domů v majetku obce na sídlišti na Skalce
10) Záměr obce č. 23/2014 o pronájmu stavby na č. parc. st. 234
v KÚ Zámrsk panu P.B.
11) Záměr obce č. 24/2014 o pronájmu č. parc. 369/21 a 369/2 v
KÚ Zámrsk panu P.B.
12) Přípravu záměru na pronájem parcely č. parc. 369/5 v KÚ
Zámrsk firmě GASCO za účelem uložení stavebního materiálu
B) Zastupitelstvo obce Zámrsk bere na vědomí:
1) Zánik mandátu zastupitele R. S.
2) Informace starostky o stavu příprav výstavby obecní kanalizace
3) Zprávy starostky a zastupitelů ke zhodnocení uplynulého
volebního období
C) Zastupitelstvo obce Zámrsk neschvaluje:
1) Zahájení realizace stavby Kanalizace Zámrsk - Janovičky dne

Iveta Kalousová, účetní obce

Změny v obecní prodejně
Pokud chodíte do obecní prodejny, jistě jste si povšimli, že zde na
konci srpna ukončila pracovní poměr paní Marcela Janíková. Obcí
krátce nato začaly kolovat různé nepodložené zvěsti, které mne
zamrzely a přiznám se, že je chci uvést na pravou míru. Musím říci,
že s Marcelou jsme se jen neradi loučili, odváděla v prodejně vždy
velmi dobrou práci. Odešla ale na pozici, která je finančně lépe
ohodnocena, a tomu se není co divit.
Jsme si vědomi, že platy ve zdejší prodejně nejsou takové, aby
mohly konkurovat platům v komerčních firmách. Jediné snad, co
může místní prodejna zdejším pracovnicím nabídnout, je práce v
místě a dobrý kolektiv - to také není úplně málo. Marcele Janíkové
děkujeme za její práci a přejeme jí v novém zaměstnání úspěch a
spokojenost! Na její místo nastoupila paní Pavlína Novotná, která
zde pracovala již před mateřskou dovolenou, zná dobře prodejnu i
lidi v obci a je vidět, že vzhledem k jejím schopnostem i sympatické
povaze do prodejny velmi dobře zapadla. Také jí přejeme, aby se jí
zde dobře pracovalo a byla spokojená. Další změna proběhla již o
něco dříve - od zimy má místní obecní prodejna novou fasádu, okna
a vstupní dveře. Došlo také k výměně kotle na uhlí za plynový kotel.
Občas se někdo podivil, proč jdeme do této výměny, vždyť plyn je
přece oproti uhlí dražší. Prodejna je ale nyní tak dobře zateplena, že
v jarním a podzimním období prakticky není třeba topit, a při
vytápění uhlím přibyl k jeho ceně navíc i plat topiče. Takže na
výměně kotle jsme v součtu ušetřili. No a poslední změnou je
chladící vitrína na zeleninu a ovoce. Kvalita zeleniny i ovoce, kterým
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teplo nesvědčí, byla zákazníky často kritizovaná. Doufáme, že jsou
nyní s kvalitou těchto produktů více spokojeni. Troufám si tvrdit, že
zdejší Obecní prodejna vychází ve srovnání s obdobnými
prodejnami velmi dobře, a to jak v sortimentu, příznivých cenách a
kvalitě zboží, tak i v ochotě personálu. Víme, že není vždy vše
ideální, ale my všichni zúčastnění se budeme nadále snažit, aby se
zde dobře nakupovalo.

možné zastínit novými závěsy. Barevné záclonky brzy přibudou i v
šatně. Prokopovi opravili dřevěné hračky, vyrobili garnýž nad dveře
terasy a jídelní stůl pro dospělé zabudovaný v rohové skříni s
policemi a novým obložením. Staré lavičky v šatně proměnila svou
malbou v téměř umělecké dílo slečna Pavla Tvrzníková. Malá
změna je vidět i v kuchyni – myčku, která již dosloužila, nahradila
nová. Pan Milan Novotný nám opravil drobné vodoinstalační
závady, natřel a nechal zasklít okénko ve štítu budovy. Opravou
prošly i oba počítače a novým nátěrem byla ošetřena terasa. Na
opravu čeká střecha průlezky, sedátka kolem pískovišť a venkovní
stolky. Nepoužívané dveře do třídy budou zakryty nástěnkou,
trubky v šatně novou garnyží.

Přejeme místní prodejně i jejím zaměstnankyním spoustu dobrých
zákazníků a Vám všem příjemný nákup!
Za společnost Zámrská obchodní s r.o. Zuzana Tvrzníková

Informace – provozní doba místní pobočky pošty

Děti, kterých je letos zapsáno opět 26, tak mohou pobývat v
příjemném, upraveném a bohatě vybaveném prostředí.

Místní pobočka pošty má v současné době uvedeno na dveřích, že
ve čtvrtek odpoledne je „dočasně zavřeno“. Nedávno mne v této
souvislosti navštívila manažerka České pošty pro oblast Ústí nad
Orlicí, aby se mnou projednala záměr vedení České pošty omezit
otevírací dobu místní pobočky tak, že ve čtvrtek odpoledne zůstane
zavřeno i nadále. S tímto jsem vyslovila zásadní nesouhlas. Na to mi
paní manažerka odpověděla výňatkem z platné vyhlášky 464/2012
Sb., která umožňuje České poště mít v obcích našeho typu
otevřeno pouze 15 hodin týdně. V současné době má místní
pobočka pošty otevírací dobu 26 hodin týdně, po uzavření ve
čtvrtek odpoledne bude mít 23,5 hodiny. Dle platné legislativy
bohužel není třeba souhlasu zastupitelstva obce při jakékoli změně
otevírací doby nad celkový počet 15 hodin. Záměr rušení poboček
pošt obchází v posledních letech jako strašák celou republiku. Dle
nařízení Evropské unie by Česká pošta měla ze zákona zajišťovat
dostupnost poboček. Český telekomunikační úřad před časem
nastavil podmínky tak, že by v ČR zůstalo pouze 2100 poboček ČP,
prakticky jen tam, kde je matriční úřad, a od žádné obce by nesměla
být pošta dále než 10 km. Takže úplné uzavření vážně hrozilo i
místní pobočce! Sdružení místních samospráv, sdružující malé
obce, se proti tomuto postavilo a iniciovalo petici za zachování
poboček pošt, která nasbírala 111 tisíc podpisů. Jednalo se o
největší petiční akci v dějinách venkova. Děkuji Vám všem, kteří jste
připojili pod zmíněnou petici svůj podpis! Díky této iniciativě vláda
přislíbila zachování stávajícího počtu poboček, tj. 3200, a tento
počet zahrnula i do svého programového prohlášení.

Mgr. Lenka Hejduková, ředitelka MŠ

Naše družstvo - 2. místo

Orientační závod málotřídních škol
Je začátek září, prázdniny skončily a my jsme opět ve škole. Prvního
září jsme se slavnostně přivítali. Je nás celkem 33, z toho 6
prvňákůProtože se rozkoukáváme a je toho na začátku na nás dost,
usmyslili jsme si, že se sejdeme s dalšími málotřídními školami, se
kterými nás pojí přátelství a uspořádáme pro nás pro všechny
„Orientační závod“. Závod se uskutečnil 15. září. Z každé školy jsme
pozvali 2 družstva po 5 závodnících. Ve družstvu byl zástupce
ročníku 1. – 5.ročníku. Start byl v zámeckém parku. Trasa vedla
přes nové sídliště zpět do parku. Družstva plnila úkoly na 7
stanovištích. Od přemísťování po lanech, určování částí přírody,
zdravovědu, požární ochranu, obratnost, orientaci v krajině a další.

Co se tedy týká zrušení pobočky pošty, můžeme být snad klidní.
Pokud zastupitelstvo obce s rušením nebude souhlasit, k uzavření
pobočky nesmí dojít. Bohužel máme jen omezené možnosti bránit
se proti snížení otevíracích hodin. Otázkou je, zda 15 hodin týdně
lze v obcích považovat za dostačující z hlediska dostupnosti, která
by měla být nejen prostorová, ale i časová. Můj názor je, že ne a že v
tomto směru není legislativa v pořádku. Případná náprava tohoto
stavu je ale běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem.
Zuzana Tvrzníková, starostka

Co je nového v mateřské škole
Stejně jako v minulých letech, neustal o prázdninách ruch v
mateřské škole ani letos. Hlavní akcí bylo dokončení chodníku a s
tím spojené terenní práce. V zadní části zahrady byl položen
chodník ve tvaru oválu s odbočkou k terase, rozběhovou dráhou k
doskočišti a oblázkovou plochou, nad kterou bude na jaře
zabudována venkovní sprcha. Položení chodníku mimo jiné
výrazně přispělo ke zvýšení bezpečnosti – děti mohou na kolech,
koloběžkách či odrážedlech jezdit jedním směrem. Jízdní plocha tak
může být využívána i při velkém počtu dětí. Rušno bylo také uvnitř.
Byly vyčistěny koberce, proveden “velký úklid”, ředitelnu
prosvětlila nová záclona, dveře na terasu a okno nad pódiem je

Stanoviště - Poznáváme naši přírodu
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Dětské rybářské závody v Zámrsku

Družstva se orientovala podle mapky – plánku cesty. Závod byl
dobře připraven. Děkujeme všem, kteří nám pomohli na
stanovištích: paní Šmejdové, rodině Merklových, našim
absolventům Páje Tvrzníkové a Jirkovi Kopřivovi, manželům
Krobotovým, paní Švecové a v neposlední řadě našemu dvornímu
fotografu panu Švecovi. Vuřty pro nás griloval pan Sonntag. Díky
těmto všem i díky pedagogickému sboru se závod velmi vydařil. Od
málotřídních škol Tisové, Vraclavi, Zálší a Českých Heřmanic jsme
slyšeli chválu a poděkování. Počasí, které jsme si objednali, nás
nezklamalo. I jemu děkujeme. Ceny pro vítěze závodu věnoval
Obecní úřad v Zámrsku. Děkujeme mu touto cestou nejen za to, ale
i za veškerý zájem, který má o naši školu. Teď ještě vyhodnocení:
Naše družstvo ve složení Mája Šťastná, Péťa Mikolášek, Markétka
Plachá, Vojtíšek Suchomel a Míša Syno vybojovali 2. místo z 10.

Dne 24.8.2014 se v obci Zámrsk uskutečnily již několikáté rybářské
závody dětí na rybníku s místním názvem “Prvák”. Účast byla i přes
ranní nepřízeň počasí větší než bylo očekávání. Ryby z počátku
nebraly, ale v druhé půli prvního poločasu se podařilo pár větších
ryb ulovit. Program rybolovu byl také zpestřen vystoupením
historického šermířského spolku FAMILIARIS DOMINI REGIS
CHRUDIM. Na závěr nám nezbývá než popřát vítězům a poděkovat
za občerstvení a skvělou organizaci spolku rybářů Zámrsk.
Za Rybáře Zámrsk Daniel Janík

Zase jeden krásně a užitečně prožitý den. Děkujeme za něj !

Šermířský souboj Familiari Domini Regis
společné foto závodníků
Základní škola Zámrsk

TANEČNÍ KURZY
Pod vedením paní Ivety Podgorné probíhají v naší obci opět
oblíbené taneční kurzy. Od středy 1.října vždy od 17 hodin tancují
děvčata (10 lekcí za cenu 200,- Kč) a od 18,30 hodin ženy (10 lekcí,
cena 300,- Kč). Taneční pro páry začínají v neděli 2.11.2014 od
17,00 do 19 hodin (4 lekce, cena 300,- Kč za pár). Předpokládá se
pokračování kurzu v zimních měsících.

výherci - 1. Přikryl, 2. Havlová, 3. Sejkora

Všechny kurzy probíhají na sále Hostince v Podskalí.

Objednávky vánočních kaprů
Dne 23. prosince 2014 proběhne na hrázi
u Prváku prodej vánočních kaprů.
Objednávky můžete předávat

do 15. listopadu
panu Milanovi Novotnému

na tel. 605 811 209.
Vydává Obecní úřad Zámrsk, Zámrsk 95, 565 43 Zámrsk, IČO 00279811
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Šťasný lovec největšího kapra (63 cm) V. Sejkora
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