Prosinec 2014

číslo 4

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

Vážení spoluobčané,

Pozvánka na vánoční setkání

přesto, že někteří máme v dnešní uspěchané době pocit, že rok
2014 před nedávnem začal, pomalu se už blíží k svému závěru.
Dovolte mi při této příležitosti krátce nahlédnout do období
nadcházejícího.
V říjnu tohoto roku proběhly volby do obecních zastupitelstev. V
naší obci kandidovalo jedno uskupení, a to Sdružení nezávislých
kandidátů Za rozvoj a prosperitu obce. Ráda bych Vám představila
jednotlivé zastupitele a oblasti, ve kterých budou v zastupitelstvu
po následující čtyři roky působit, a dále plány zastupitelstva pro
následující čtyřleté období.

Vánoce jsou především symbolem klidu, míru, lásky,
pochopení, zažehnutí Kristovství v nás. Pojďme společně
tento skutečný odkaz Vánoc naplnit.

Na Štědrý den 24. 12. 2014
ve 14,30 hodin se sejdeme
v prostoru před kostelem sv. Martina
(při nepřízni počasí v altánu v parku),

Zastupitelstvo obce pro roky 2014 - 2018:
Zuzana Tvrzníková - starostka
Ing. Pavel Matys - místostarosta, předseda komise pro výstavbu

kde si společně zazpíváme několik krátkých koled,
pozdravíme se a popřejeme si mnoho klidu před tím, než se
rozejdeme do svých domovů rozdávat lásku svým bližním.
Do svých domovů si budete moci možná odnést i Betlémské
světlo proto si nezapomeňte svíčky, lucerny apod.
Bude se podávat teplý čaj, pro dospělé čaj s rumem pro
zahřátí. Máte-li chuť, vezměte s sebou i hrstku cukroví…
Přijďte dospělí i děti, všem nám prospěje krátká procházka
před štědrovečerní bohatou večeří a dětem ukrátíte
netrpělivé čekání na příchod Ježíška.

Mgr. Lenka Hejduková - člen rady, člen komise kulturní, sportovní a školské
Mgr. Bc. Karel Kouřil - člen rady, předseda kontrolního výboru
Ing. Jiří Kopřiva - člen rady, člen komise pro životní prostředí
Ing. Martin Pilař - finanční výbor - předseda
MUDr. Hana Pešková - komise sociální - předsedkyně
Tomáš Lamberský - předseda komise kulturní, sportovní a školské
Mgr. Jarmila Jandová - členka komise kulturní, sportovní a školské
Ladislav Procházka - předseda komise pro životní prostředí
Milan Novotný - člen komise pro výstavbu
Mgr. Ilona Chalupníková - členka komise sociální
Pavel Přikrylčlen - komise pro životní prostředí
Jan Merkl - člen kontrolního výboru
Tomáš Klofanda - člen komise kulturní, sportovní a školské

Co plánujeme zrealizovat
V minulém roce se nám podařilo vytvořit tzv. Strategický plán
rozvoje obce. Tento dokument vznikal na základě veřejných debat
pracovního týmu, tvořeného aktivně zapojenými občany. Plán bere
v úvahu využívání místních zdrojů i občanskou svépomoc a stává
se základním dokumentem pro plánování rozvoje obce v letech
budoucích. Podstatné výstupy ze Strategického plánu naleznete v
samostatném článku.
Pracovní tým v průběhu své činnosti určil jako výchozí motto
strategického plánu takovou vizi obce, jakou bychom ji chtěli mít za
deset let. Plán dále zahrnuje jak jednotlivé priority rozvoje, tak i
jednotlivá opatření, která je třeba zrealizovat, aby bylo této vize
dosaženo. Právě z navržených opatření jsme čerpali při přípravě
plánů pro následující čtyři roky. Shodli jsme se na následujících
záměrech a pokusili se sestavit pořadí jejich důležitosti:

Vánoční bohoslužby v kostele

- realizace odkanalizování obce
- rekonstrukce komunikací na Starém sídlišti včetně zřízení
parkovacích míst a osazení novým veřejným osvětlením
- rekonstrukce mostů v majetku obce
- vytvoření informačního systému v obci - informativní tabule,
směrovky, označení památných míst
- rekonstrukce vnitřního vybavení obecní budovy v parku
- prosazení opatření, zamezujících vtok vody znečištěné zeminou
do nádrže Páťák

sv. Martina v Zámrsku
Čtvrtek 24. prosince
- Štědrý den mše sv. ze Slavnosti Narození Páně
22:00 - mše sv. v Zámrsku (mši celebruje P. Pavel Mistr)
- Sobota 27. prosince
svátek sv. Jana, Apoštola a evangelisty
16:00 - mše sv. v Zámrsku (mši celebruje P. Jan Kunert)
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- zrealizovat ozelenění sídliště Na Skalce dle projektu, vytvořeného
ve spolupráci s obyvateli sídliště
- příprava a případná realizace nástavby nad Kotelnou
- postupná rekonstrukce veřejného osvětlení
- revitalizace tenisového hřiště na sídlišti
- rekonstrukce altánu v parku
- vytvoření parkovacích míst u dětského hřiště spolu s rozšířením
zatáčky „u Kopeckých“
- zajištění důstojnějšího vzhledu budovy obecního úřadu (oprava
stávající budovy, popř. přestavba jiné budovy vlastněné obcí)
- příprava a vybudování sběrného dvora
- aktualizace a modernizace dopravního značení v majetku obce

OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ PRIORITY:
Zjistit potřeby občanů a dát je do souladu s požadavky dotčených
orgánů.
Dokončit projektovou přípravu, zadministrovat dotaci pro
vybudování kanalizace a stavbu zrealizovat.
Vytvořit databázi aktuálních kontaktů místních obyvatel (SMS,
e-mail) včetně právního servisu.
Zmapovat cíle pro označení informačními tabulemi a možnosti
realizace.
Vytvářet důsledný tlak na správce rozvodných sítí směrem k
údržbě a zvyšování kvality těchto sítí.
PRIORITA 2: KVALITA ŽIVOTA, VYBAVENOST OBCE
Rok 2025: Občané se rádi setkávají v multifunkční obecní budově
za účelem sportovního a kulturního vyžití. Občané a spolky se
aktivně zapojují do organizování akcí. V obci jsou využívána
nová i rekonstruovaná sportoviště. Tyto aktivity jsou prioritně
financovány v rámci udržitelného rozvoje obce.
Opatření k dosažení priority:
Najít vhodný stávající objekt za účelem sportovního a
kulturního vyžití, případně vybudovat nový nízkonákladový.
Motivovat spolky k zapojení se do organizace veřejného života
v obci a k jejich vzájemné spolupráci.
Vyhledávat a podporovat schopné organizátory a vytvářet
podmínky pro jejich práci.
Hledat vhodné zdroje pro financování aktivit.
PRIORITA 3: VZDĚLÁVÁNÍ, CELOŽIVOTNÍ UČENÍ
Rok 2025: V obci funguje MŠ, ZŠ a KŠ, které jsou podporovány
širokou veřejností. Tato zařízení jsou rodinného typu, kde se
nevyskytuje anonymita prostředí a je podporován individuální
přístup k rozvoji osobnosti. Vzdělávání zajišťují kvalifikovaní
pracovníci se zájmem o další sebevzdělávání.
Priorita 4: LIDÉ – OBČANSKÉ AKTIVITY, SPOLUPRÁCE, TRADICE
Rok 2025: Občanské aktivity jsou založeny na spolupráci, je
kladen důraz na komunikaci s místními částmi. Obnovují se
tradice a vznikají nové. V občanech je rozvíjen vztah k obci i k
přírodě, je podporován jejich zájem o věci veřejné a o
vzájemné setkávání.
Opatření k dosažení priority:
Podpořit komunikaci a spolupráci mezi občany v Zámrsku i mezi
Zámrskem a Janovičkami. Přispět k oživení starých tradic a podpořit
vznik nových, využít potenciál lidí, kteří chtějí něco dělat. Probudit
v občanech pocit sounáležitosti k obci a obnovit jejich vztah k
přírodě. Podpořit setkávání občanů a zájem o setkání se zastupiteli.
Povzbudit komunikaci mezi spolky. Mladé lidi zapojit do obecních
aktivit.
Priorita 5: SPRÁVA OBCE, ROZVOJOVÉ AKTIVITY, FINANCOVÁNÍ,
PODNIKÁNÍ
Rok 2025: Obec má zájem o rozvoj a svědomitě se stará o
propojení s místními částmi a komunikaci mezi nimi. Má aktuální
územní plán a obecní objekty jsou účelně využívány. Jsou
podporováni podnikatelé a spolupráce s místními firmami. Je
zúročen význam archivu v obci. Je postupně budován a
obnovován informační a kamerový systém.
Opatření k dosažení priority:
Podpořit komunitní rozvoj v místní části Janovičky. Udržovat
aktuální nový územní plán. Účelně využívat objekty v majetku
obce. Vhodnými prostředky podpořit místní podnikatele i
spolupráci s nimi. Nalézt využití významu Státního oblastního
archivu v obci. Zkvalitnit přenos informací v obci (rozhlas - pokrytí,
vhodná vysílací doba) a bezpečnost majetku i občanů pořízením
kamerového systému. Zajistit a udržovat důstojný a reprezentační
vzhled veřejných budov.

Kromě těchto takzvaně “tvrdých” projektů, fyzicky realizovatelných,
máme ale i záměry tzv. “měkké”, které však považujeme
za neméně důležité:
- rozumná správa rozpočtu obce se zachováním trendu investování
a zhodnocování obecního majetku
- pořádání pravidelných debat občanů
se zastupiteli-nejméně 2x ročně
- pomoc oběma školským zařízením vytvářet dobré prostředí
a podmínky pro rozvoj a vzdělávání dětí i dospělých
- stálá podpora zájmových sdružení a spolků
- podpora kulturního života v obci
- rozšíření nabídky kroužků a vzdělávacích akcí
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem občanům, kteří se v
letošním roce zapojili do činnosti obce. Zvláště bych chtěla
poděkovat za práci zastupitelům z předchozího i stávajícího
zastupitelstva a členům výborů a komisí. Chci vyzdvihnout také
činnost pedagogů a pracovníků obou místních škol. Poděkování
patří i zaměstnancům obce a obecní prodejny. Bez podpory všech
zmiňovaných si nedovedu fungování obce představit.
Vážení přátelé, děkuji Vám všem. Přeji Vám všem radostné Vánoční
svátky a úspěšný rok 2015, prožitý ve zdraví a spokojenosti.
Zuzana Tvrzníková, starostka

Strategický rozvojový plán obce Zámrsk pro roky
2014 až 2025 - vize, strategické priority a opatření
k jejich dosažení (výňatek z dokumentu)
Základní vize Strategického rozvojového plánu obce
Zámrsk, aneb jakou bychom chtěli mít naši obec v
roce 2025:
Zámrsk je bezpečnou, klidnou, upravenou a zelenou obcí s
usměvavými, komunikativními občany. Infrastruktura
(komunikace, kanalizace, informační systém…) je
dobudována a udržována v dobrém stavu. V obci jsou vnitřní i
venkovní prostory pravidelně využívány občany k pořádání
kulturních, společenských a sportovních akcí. Základní a
Mateřská škola poskytují kvalitní vzdělávání a mimoškolní
činnost pro děti, dospělé i seniory. Obec se aktivně zapojuje do
dění v regionu. Obec je zajímavá pro turisty svými
památkami, naučnou stezkou a živými tradicemi. Obec je
vstřícná k podnikatelským aktivitám a je podpořen a
využíván rozvoj služeb.
PRIORITA 1: INFRASTRUKTURA
Rok 2025: Je vytvořen účelný dopravní systém komunikací
vyhovujících parametrů s přehledným značením a prvky ochrany
před nadměrným zatížením těžkou dopravou. Funkční kanalizační a
vodovodní systém s dlouhodobě udržitelnými provozními náklady je v
souladu s legislativou udržován a rozvíjen. Informační značení
místních částí, ulic a významných míst je dostačující a přehledné.
Přenos informací je zajištěn moderními technologiemi. Energetická
síť je modernizovaná a dostačuje dosavadním i budoucím potřebám
obce.
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překročil již hranici 20 000 požárů za rok. Značnou část těchto požárů má
na svědomí naše nedbalost, jde asi o 17 % všech požárů. Z nedbalostních
požárů nám nejvíce starostí činí kuřáci a pak je to zakládání ohňů v
přírodním prostředí a vypalování travních porostů. Občas si nepřečteme
pokyny pro obsluhu nebo se zmýlíme či zanedbáme bezpečnostní
předpisy a požár je na světě. Nadále nám narůstá počet úmyslně
zapálených požárů, jejich počet již přesáhl 8 % z celkového počtu. Při
těchto požárech dochází k velkým materiálním škodám, ale jsou zde ve
větším počtu i zraněné a bohužel i usmrcené osoby. Někdy se nám
nepodaří uhlídat děti a ty většinou svoji hrou zaviní požáry jejichž počet
dosáhl 3,5%. V zimě si chceme užít teplíčka u krbu či kamen, ale jestliže
jsme zanedbali jejich údržbu nebo jsme nevyčistili či neopravili starý
komín, následky poté můžeme přičíst sami sobě. Požárů jejichž příčinou
jsou komíny a topidla je okolo 3 %. Žijeme v době techniky, která nás v
dnešní době provází doslova na každém kroku. Není tedy divu, že i díky
nedokonalosti techniky dochází k požárům. Technické závady jsou
příčinou 11 % požárů. Nesprávná údržba, instalace a provoz techniky
způsobuje okolo 4 % požárů. Tato skupina požárů se svoji četností ale
bohužel i počtem zraněných a usmrcených řadí na druhé místo
statistických tabulek. Své místo mezi příčinami s podílem 1,5 % zaujímají
i samovznícení hořlavých látek. Mezi další příčiny s malým zastoupením
řadíme výbuchy, manipulace s hořlavými látkami, mimořádné a jiné
příčiny. Značnou skupinu požárů tvoří ty, které nejsou dále šetřeny.
Jedná se o požáry při kterých nevznikla škoda, nebyly ohroženy další
hodnoty. (požáry trávy, popelnic, kontejnerů, potravin na vařičích aj.).
Zde jsme Vám ukázali škálu příčin vzniku požárů s přiřazením početního
zastoupení a je tedy na Vás, jak nám pomůžete hrozivá čísla snížit.
Články zveřejněné obcí dle plánu preventivně výchovné činnosti obce
v oblasti požární ochrany pro rok 2014

PRIORITA 6: OBEC PRO NÁVŠTĚVNÍKY, SPOLUPRÁCE V MAS
Rok 2025: Krajina je propojena udržovanými přírodními a
naučnými stezkami. O zajímavých místech v obci se návštěvníci
dozvídají prostřednictvím informačních tabulí. Jsou budovány
kapacity ubytování a stravování pro návštěvníky. Zdroje a
spolupráce v rámci MAS jsou využívány ke zviditelnění a podpoře
turistického ruchu.
Opatření k dosažení priority:
Vytvořit naučnou stezku a propojovat přírodní stezky. Vybudovat
informační značení v obci. Rozšiřovat nabídku ubytování a
stravování. Zviditelňovat památky a zajímavá místa v obci pro
návštěvníky. Spoluprací v MAS nacházet další možnosti přiblížení
obce návštěvníkům.
Priorita 7: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ,
ZEMĚDĚLSTVÍ
Rok 2025: Jsou podnikány kroky ke zkvalitnění životního
prostředí. Je kladen důraz zejména na čistění odpadních vod,
zamezení nevhodného spalování odpadu a občané jsou
vzděláváni k ekologickému chování. Jsou zajišťována místa pro
sběr a odvoz odpadu. Jsou udržovány a rozšiřovány zelené plochy
v obci.
Opatření k dosažení priority:
V obci rekonstruovat stávající a vybudovat novou kanalizační síť.
Kontrolovat a postihovat neekologické spalování odpadu.
Zajišťovat plochy na ukládání odpadu, jejich vybavení koši a
kontejnery a pravidelný svoz odpadu i z místních částí. Podpořit
vznik sběrného dvora. Udržovat a rozšiřovat stávající plochy zeleně,
obnovit a regenerovat park. Stanovit pravidla a určit plochy pro
venčení psů a zajišťovat jejich dodržování.

REKREACE A POŽÁRNÍ OCHRANA
Znáte jistě sami to rozechvění během posledního dne v zaměstnání, když
víte, že zítra už začíná dovolená. Nemusí to být jen ona, vždyť i obyčejný
víkend na chatě, chalupě či pod stanem, využitý k odpočinku a rekreaci,
vyvolá stejné příznaky. Udoláni spěchem naší technické doby se vracíme
do přírody a do romantických dob našeho mládí. A jaká by to byla
romantika bez táboráků, večera bez svíčky či petrolejky … Vida jak
snadno jsme se dostali opět k požární problematice! Nebudeme
nikomu v tomto povídání brát chuť strávit své volno podle vlastních
představ, přidáme pouze malý balíček rad, jak nezměnit své rekreační
sídlo v ruiny, krajinu na spáleniště a sebe na statistické číslo obětí
požárů. Pomineme-li tentokrát nástrahy topného období, číhá požární
nebezpečí už zjara. Kdo z majitelů chat a chalup by snesl pohled na
neupravené okolí své nemovitosti, kdo by se po zimě nechtěl zbavit
nepotřebného haraburdí. Nejjednodušší cestou je vypálení staré trávy a
spálení všeho, co už dosloužilo. Nehledě na zákaz vypalování travního
podrostu, riskujeme při tomto počínání, že například při změně větru a
nedostatečném zabezpečení uklidí oheň kromě zbytečností i naši
krásnou dřevěnou chatičku. Nezapomínejte, že při stavbě rekreačních
objektů je využíváno především dřevo a další hořlavé materiály. A to co
ve stavbě zděné nemusí skončit tragicky, mívá v dřevěných objektech ty
nejtěžší následky. Pozornost budeme věnovat také tomu, s čím si hrají
naše děti. Popřát jim volnost ještě neznamená dovolit jim hry se
zápalkami nebo dokonce s cigaretami. Děti sice pouze napodobují
jednání dospělých, nevědí ale, co všechno oheň dokáže. Na spálený les
či pole je žalostný pohled, co však pohled na rodiče, kteří ztratili to
nejdražší, co měli … Právní předpisy upravují možnosti rozdělávání
otevřených ohňů v přírodě velice striktně. Je povoleno pouze v
prostorech vyhrazených tábořišť na zvláště určených místech. Nemáme
už dovednost starých zálesáků, po jejichž tábořištích nenašel nikdo ani
stopu, nikdy však neopomeneme před odchodem oheň uhasit a zasypat
jej hlínou, protože i doutnající zbytky také mohou zapálit. Úbytek lesních
porostů má na svědomí tolik jiných příčin, že přidáme-li k nim ještě
požáry, přestane naše republika být brzy turistickým rájem. Využívejme
všech krás, které nám naše republika nabízí, ale neničme je. Pokud
vyrazíme po naší vlasti, ať tuto naši cestu neznačí jen řada spálenišť.

Svozový kalendář odpadů pro rok 2015
Svoz komunálního odpadu pro rok 2015 (1 x za dva týdny)
- vždy v úterý:
6. a 20. ledna, 3. a 17. února, 3. a 17. a 31. března, 14.
a 28. dubna, 12. a 26. května, 9. a 23. června, 7. a
21. července, 4. a 18. srpna, 1., 15. a 29. září, 13. a 27. října,
10. a 24. listopadu, 8. a 22. prosince.
Svoz plastů a tetrapaků (1x za 4 týdny - vždy středa):
31. prosince 2014, 28. ledna, 25. února, 25. března, 22. dubna,
20. května, 17. června, 15. července, 12. srpna, 9. září, 7. října,
4. listopadu, 2. a 30. prosince
Svoz nebezpečného odpadu a objemného elektroodpadu:
30. května a 31. října 2015

Informace - známky na popelnice pro rok 2015
Známky na popelnice pro rok 2015 obdržíte od ledna na obecním
úřadě. Známku obdrží na obecním úřadě každý, kdo má zaplacené
odpady za rok 2014. Při převzetí známky na úřadě zároveň
zaktualizujete údaje o počtu a druhu popelnic, které vlastníte.
Upozorňujeme, že známkou roku 2015 musí být každá
popelnice označena nejpozději do 31. března 2015.
Po tomto datu nebude neoznačené popelnice svozová
firma vyvážet!

POŽÁRY A JEJICH PŘÍČINY
Jako první si musíme vysvětlit co to je požár a k tomu využijeme definici
uvedenou v právním předpise. „Požár je každé nežádoucí hoření, při
kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodách na
materiálních hodnotách nebo životním prostředí. Za požár se považuje i
nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty
nebo životní prostředí ohroženy.“ Většina požárů by vůbec nemusela
vzniknout, kdybychom jednali podle předpisů, pokynů a návodů a v
některých případech nad prací i přemýšleli. Bohužel člověk je tvor
omylný a tak čísla ve statistice stále narůstají. V posledních letech na
našem území vzniká stále více požárů a od roku 1996 jejich počet

Článek zveřejněný obcí dle plánu preventivně výchovné činnosti obce
v oblasti požární ochrany pro rok 2014
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Vážení spoluobčané,
na konci roku 2014 byla konečně zahájena očekávaná stavba
kanalizace Zámrsk Janovičky. Stavební práce začaly za podjezdem
v Janovičkách a pokračují směrem k železniční stanici Zámrsk.
Zatím příliš nepociťujeme dopravní a jiná omezení, ale to se dle
informací stavební firmy od nového roku změní. Měly by
nastoupit další dvě pracovní čety, které zahájí práce „z jiného
konce“. Protože dostáváte průběžně poměrně čerstvé informace
o průběhu výstavby, budu se snažit v dalších odstavcích
odpovídat už jen na Vaše konkrétní dotazy, kterých bude
pravděpodobně přibývat.

Vlastníkem příkopů v ulici, vedoucí k nádraží je v převážné míře
Obec, jinak konkrétní údaje a detaily lze zjistit z internetového
nahlížení do KN na adrese www.cuzk.cz .
Kdo je povinen opravit zatrubnění vjezdových mostků do objektů,
když jsou trubky zborcené a tím pádem mostek nefunkční a
příkopy jsou z poloviny zanesené i zasypané? To by mohla být
jedna z alternativ kam s dešťovou vodou.
Za technický stav vjezdů zodpovídá vlastník. Pokud někdo cizí
svým používáním způsobí poškození, může po něm vlastník
požadovat opravu škody. Jinak vyčištění příkopů i potrubí ve
sjezdech pomůže a zajistí lepší odvodnění každé ulice. Budeme
tuto věc řešit u všech těchto objektů.

Když už máte projektovanou, odsouhlasenou a doufám i
zafinancovanou tuto podle mě 50ti procentní kanalizaci, tak proč
v naši ulici nedáte dvojí potrubí a dešťovou vodu nenapojíte na
stávající kanalizaci křižovatka řeka Loučná. Nebo zatrubnit naši
ulici, přejít na Podstránskou a připojit se do kanalizace v Lipové
ulici?
Případné zatrubnění ulice křižovatka Nová Ves nádraží budeme
řešit s autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské
stavby a danou věc doplníme vyhodnocením hydrogeologa. Dle
mého názoru v této ulici nebývá zásadní problém s odváděním a
zasakováním srážkových vod. Dále je nutno propočítat kapacity
stávajících potrubí, na které by se případný zatrubněný příkop
napojoval. Toto zatrubnění by přineslo nemalé investiční náklady,
na které nedostaneme žádnou dotaci.

Proč nemáme v ulici od křižovatky Nová Ves směr nádraží v
zastavěné části ani jedno pouliční světlo? (křižovatka Nová Ves
nádraží)
Modernizace systému veřejného osvětlení v obci postupně
probíhá. Ulice od křižovatky Nová Ves směrem k nádraží v
budoucnu bude doplněna svítidly a napojena na stávající úsek.
Máme zpracovaný pasport veřejného osvětlení a řešíme tyto věci
se zodpovědnou osobou, odborníkem v oboru elektro.
Počítáte nebo máte v plánu podzemní elektrifikaci? (křižovatka
Nová Ves nádraží)
Veřejné osvětlení bude prováděno podzemním vedením. Jinak
vedení nízkého a vysokého napětí je plně v moci společnosti ČEZ,
které plánuje a navrhuje rekonstrukce svých zařízení. My se k
těmto věcem pouze vyjadřujeme, ale hlavní rozhodnutí je na
společnosti ČEZ.

Když mám v současné době septik, který vyčerpávám, ale mám
do něho svedenou svrškovou vodu ze dvorku (domovní a
garážové svody ne) tak do tohoto typu kanalizace nemohu tento
septik připojit. Předpisový septik pro šest osob tedy byla zbytečná
investice a v dnešní době je mě k ničemu?
Všechny septiky budou odpojeny a do nové splaškové kanalizace
nebude moci být napojena dešťová voda z našich pozemků. Jsme
si vědomi toho, že většina občanů investovala v dřívějších letech
do septiků, žump, domácích čistíren a jiných nákladných systémů
likvidace odpadních vod. Bohužel takto jsou nastaveny konečné
technické podmínky, které se vyvíjely několik let a jsou v souladu
s platnými zákony.

Věřím, že budou následovat další dotazy, které se budeme snažit
postupně zodpovědět. Na závěr bych Vám všem chtěl popřát
klidné prožití Svátků vánočních a do Nového roku mnoho zdraví,
více radostí a co nejméně potíží spojených nejen s výstavbou
kanalizace.
Pavel Matys
místostarosta a předseda komise pro výstavbu

Taneční kurzy

Kam a jak se mám zbavit dešťové vody (zatím septik a čerpání)?
Odpověď, že dešťovou vodu si musí každý majitel zlikvidovat sám
na svém objektu je pro mě nepřijatelná. Stačí mi na to jedna
procházka po naší obci.
Dle platných zákonů je každý vlastník povinen likvidovat dešťové
a povrchové vody na svém pozemku. Ano, najdou se
spoluobčané, kteří vypouští dešťové vody do různých potrubí
nebo do příkopů, ale blíží se doba, kdy nás začne vodoprávní
úřad kontrolovat i v této věci. Bohužel byl zjištěn v naší republice
citelný nedostatek podzemní vody, která je mj. závislá i na
dešťové vodě, která vsákne do terénu. Jednoduše řečeno Česká
republika vysychá. Důležitým faktem je, že jsme „střechou“
Evropy, kde pramení většina řek a pak odtékají do jednotlivých
moří. Úbytku vod napomohl také nárůst zpevněných betonových
a asfaltových ploch, výsadba nevhodných obilnin a jiné věci. Naši
předkové dokázali s vodou lépe hospodařit, proto dříve nebyly
takové problémy jako dnes. Myslím, že by měl být zájem
především každého z nás, abychom dalším generacím nezpůsobili
do budoucna potíže se zásobou a využitím vody, která je k životu
velice nezbytná. Každé zasakování je tedy dlouhodobě pro
zahradu i životní prostředí velkým přínosem. Vyřazený septik by
po odpojení a vyčištění mohl fungovat jako zásobárna užitkové
vody např. pro venkovní využití.

Pokračování tanečních kurzů bude probíhat od středy 7. ledna 2015
- od 17 hodin pro děvčata a od 18,30 hodin pro ženy. Kurz pro páry
začíná v neděli 18. ledna 2015, bude vždy od 17,00 do 19 hodin.
Všechny kurzy probíhají na sále Hostince v Podskalí.

Vybraná léčiva si nyní můžete zakoupit
v místní Obecní prodejně
Od počátku prosince máte možnost nakoupit si v obecní prodejně
nejčastěji užívaná léčiva, jako je Nurofen, Paralen, Kinedryl a další.
Kromě těchto léků prodejna nabízí i potřebné potravinové doplňky,
minerály a vitamíny. Panel s těmito výrobky nám dodala firma
ExclucivPharm SE a naleznete ho u pokladny. Zaměstnankyně
prodejny Vám rády ochotně poradí při výběru těchto produktů.

Poděkování
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit s panem Milanem Bálkem.
Děkujeme také za projevy soustrasti a květinové dary.
Rodina Bálkova

Kdo je majitelem obou přikopu v ulici od křižovatky Nová Ves
směr nádraží?
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Drakiáda

třeba u nádherných velkoplošných puzzlí, které pro ně stejně jako
mnoho dalšího nakreslila naše šikovná paní kuchařka paní Petra
Růžičková. Čertovské dovádění, hry a tvoření ukončil Mikuláš, který k
nám přišel na návštěvu s andílkem. Některé děti pokáral, jiné
pochválil a všechny obdaroval sladkým balíčkem. V současné době
se už těšíme na Vánoce. Hraný Betlémský příběh, který jsme viděli na
zámku Potštejn se nám tak líbil, že nebude chybět ani při naší
vánoční besídce. Aby se na ní našim blízkým líbilo, pilně trénujeme a
zdobíme prostory školky něžnými vánočními motivy. Krásné svátky
vánoční plné lásky, pohody a porozumění přejeme dětem, rodičům i
všem našim spoluobčanům. Za Mateřskou školu Mgr. Lenka Hejduková

I v letošním roce jsme se sešli dne 10. 10. 2014 v 15.30 v prostorách
zahrady mateřské školky s rodiči a jejich ratolestmi. Účast byla
skutečně velká celkem 70 účastníků. Cílem bylo pouštění draků.
Počasí bylo příjemné, teplé, pouze nám bohužel nefoukal potřebný
vítr pro pouštění draků. Našim malým dětem to však nevadilo.
Společně jsme se průvodem vydali až na pole za obcí. I přesto, že
vítr nefoukal, tak děti dokázaly draky dostat do vzduchu svým
umem. Běhaly s draky a tyto za nimi letěly po obloze. Na obloze se
rázem proletovalo několik draků rozličných tvarů a druhů. Asi po
hodině strávené touto činností jsme se přesunuli do prostor školky,
kde nám naše milé paní kuchařky usmažily bramboráky, uvařily čaj
a kávu. Bramboráky byly skutečně výborné a velmi chutné.
Maminky a tatínkové do školky přinesly něco dobrého na zub buchty, koláče a cukroví. Dětičky se zahřály, posilnily a pustily se do
další činnosti, která pro ně byla připravena ze strany našich milých
učitelek zdobení okrasných dýní. Je nutné pochválit děti za jejich
zručnost, šikovnost, kreativnost a nápady jak ozdobit dýně
přírodními materiály, které byly do školky doneseny ze zahrad, lesů
a polí. Podíl na jejich umu mají jak rodiče, tak i naše milé paní
učitelky. Děti si užily příjemné odpoledne a podvečer společně se
svými rodiči. Rodiče se uvolnili po práci a vzájemně se seznámili s
rodiči dalších dětí. Jak mi jistě dají rodiče i děti za pravdu, byla to
velmi podařená podzimní akce. Můžeme se zase těšit na příští rok.

Mikulášská nadílka v mateřské škole

Ve škole už začal vánoční čas

Za rodiče dětí Marika Špatenková

Je začátek prosince a ve škole vedle učení, které musíme zvládnout,
začaly přípravy na Vánoce. Nazdobili jsme si stromeček
vlastnoručně vyrobenými ozdobami, na schodišti při skupinové
práci v hodině Pracovních činností jsme umístili čerty, Mikuláše a
anděla a ve školní družině jsme ozdobili voňavé perníčky, které pro
nás napekla maminka Iva Jiráčková. Tatínek Dan Bezdíček nám
vyrobil stříšky na krmítka pro ptáky, které budeme nabízet k prodeji
při Dni otevřených dveří.

Jdeme pouštět draky

Od podzimu do Vánoc v mateřské škole
V září nás opět přivítal maskot naší školky, skřítek Ekolík. Spolu se
svými kamarády nás seznámil se znaky podzimu, sklizní ovoce,
zeleniny i polních plodin. V lese nás učil poznávat stromy i lesní
plody, seznamoval nás s pravidly chování ve školce i mimo ni.
Podzim jsme společně oslavili Drakiádou a připomenutím Dušiček
a Halloweenu. Školku tak kromě krásných Podzimníčků, které
vyrobily děti se svými rodiči, ozdobil tajemný hrad s duchy a
netopýry, strašidelné svícny i pomalované nafukovací míčky.
Nechyběla dýně vydlabaná do tvaru kočky ani dýně papírové, na
kterých jsme si procvičovali počítání a znalost geometrických tvarů.
Zavítali jsme také za kulturou - na loutkové i hrané divadelní
představení a na koncert Michaely Novozámské doprovázený
chlapeckým sborem. S pohádkou za námi do školky přijelo Divadlo
Štafličky a pan Šulc z Malejova nám na zahradě mateřské školy
ukázal dravce a sovy.
Svatý Martin letos zimu nepřivezl, aby však byl připravený, vyrobili
jsme mu koně na tyči, tentokrát z PET lahví. Koně si čekání na sníh
mohli zkrátit v improvizované stáji s vodou, ovocem, mrkví a
ovesnými vločkami, děti pak kromě her a spousty dalších aktivit

Mikulášská návštěva v ZŠ

Perníčky se nám daří
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Každý den ráno od 7:40 do 7:55 hodin zkoušíme vánoční koledy,
abychom jimi potěšili naše spoluobčany na tradičním Vánočním
koncertě v kostele sv. Martina.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojují do činnosti naší školy.
Spolupracují s námi při různých akcích a pomáhají nám
hmotnými i nehmotnými prostředky. Moc si toho vážíme!
Kolektiv pedagogů základní školy

Usnesení ustavujícího zastupitelstva obce Zámrsk,
konaného dne 3.11.2014 v zasedací místnosti
Obecního úřadu Zámrsk
1/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk určuje zapisovatelem
dnešního ustavujícího zasedání Karla Kouřila, ověřovateli zápisu
Ilonu Chalupníkovou a Jana Merkla.
2/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený
program ustavujícího zasedání obecního
zastupitelstva:
1) Volba starosty a místostarosty obce
a)
určení počtu místostarostů obce
b)
určení funkcí, které budou členové zastupitelstva
obce vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
c)
určení způsobu volby starosty a místostarosty obce
d)
volba starosty obce
e)
volba místostarosty obce
2)
Volba rady obce
a)
určení počtu členů rady obce
b)
určení způsobu volby členů rady obce
c)
volba členů rady obce
3)
Zřízení kontrolního a finančního výboru
a)
určení počtu členů finančního a kontrolního
výboru
b)
volba předsedy finančního výboru
c)
volba předsedy kontrolního výboru
d)
volba členů finančního výboru
e)
volba členů kontrolního výboru
4)
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva (dle § 72 Zák.
128/2000 Sb. o obcích)
5)
Různé
a)
Rozhodnutí o dotaci a Smlouvy se SFŽP
b)
zahájení stavby Kanalizace Zámrsk - Janovičky
c)
informace o záměru Lesů České republiky
d)
určení pravomocí schvalování rozpočtových
opatření
e)
projednání koupě pozemku u prodejny p.č. 886
f)
umístění rozvaděče na p. č. 734/1 v k. ú. Zámrsk
6)
Diskuse, závěr
1/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje
zvolení jednoho místostarosty.
2/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk v souladu s § 84
odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že člen
zastupitelstva zvolený pro výkon funkce starosty
obce bude dlouhodobě uvolněn.
3/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk volí starostkou
obce Zuzanu Tvrzníkovou.
4/2014
Z a s t u p i t e l s t v o o b c e Z á m rs k v o l í
místostarostou obce Ing. Pavla Matyse.
5/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje
zřízení rady obce Zámrsk v počtu 5 členů.
6/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk volí členy rady
obce Mgr. Lenku Hejdukovou, Ing. Jiřího Kopřivu a
Mgr. Bc. Karla Kouřila.

K ratibořickému zámku

Na Barborku jsme se vydali na vánoční výlet do Ratibořic. Měli jsme
štěstí - byl to jeden z mála slunečných dnů! Den nato jsme přivítali
ve škole Mikuláše, čerta a anděla a dostali jsme od nich pytlíčky
sladkostí. Do Vánoc nás čeká zkoušení skladeb na koncert a
přípravy na Den otevřených dveří, zaměřený na výtvarné práce a
výrobky žáků s prodejní výstavkou vánočních dekorací. Pak ještě
vánoční besídka - a pak už hurá Vánoce!

Koleda s Barborkou ve mlýně

Milí spoluobčané, srdečně Vás tímto zveme na Den otevřených
dveří s vánoční tématikou, který proběhne ve čtvrtek 18. prosince
od 14 do 16,30 hodin, a poté od 17 hodin na tradiční Vánoční
koncert do kostela sv. Martina. Přejeme vám krásné prožití svátků
vánočních a pevné zdraví v novém roce. Snažme se všichni být k
sobě tolerantní, vyjadřujme si lásku a porozumění nejen na
Vánoce, ale po celý nový rok. Mějme hodně štěstí a radosti.
Žáci a zaměstnanci Základní školy Zámrsk

Výzdoba školy
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HODNOCENÍ FOTBALU V ZÁMRSKU - PODZIM 2014:

7/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk zřizuje
tříčlenný finanční výbor.
8/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk zřizuje
tříčlenný kontrolní výbor.
9/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk volí předsedou
finančního výboru Ing. Martina Pilaře.
10/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk volí předsedou
kontrolního výboru Mgr. Bc. Karla Kouřila.
11/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk volí členem
kontrolního výboru Jana Merkla.
12/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk stanovuje výši
měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce:
- za výkon funkce místostarosty obce 8.309,- Kč
- za výkon funkce člena rady 1.120,- Kč
- za výkon funkce předsedy výboru nebo
komise 880,- Kč
- za výkon funkce člena zastupitelstva 280,- Kč
15/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk stanovuje
poskytování měsíčních odměn neuvolněným
členům zastupitelstva obce ode dne přijetí tohoto
usnesení.

MUŽI
Na podzim muži odehráli třináct mistrovských utkání, ze kterých devět
utkání vyhráli, dvě skončily remízou, z toho jednou za dva body a
jednou za jeden bod, a dvakrát prohráli. Získali celkem 30 bodů,
vstřelili 26 gólů a 14 gólů obdrželi. Vcelku se dá říci, že podzimní sezóna
byla pro nás úspěšná, škoda zbytečné ztráty bodů ve Starém Máteřově
a v posledním utkání v Dobříkově, kde trenér zvolil špatnou sestavu a
nominovaní hráči zřejmě utkání silně podcenili a podali velmi špatný
výkon.
Střelci gólů celkem 26:
Bálek 7, Csernyanszký a Klapal po 4, Karela, Zahradník po 2, vlastní
2, R.Mudrich, Bureš, Peterka, Houžvička, R. Matoušek po 1 gólu.
Žluté karty: - celkem 35:
Šulc 6, Bálek 5, Dostál, Karela, R. Mudrich, Bureš po 3, P. Matoušek,
L. Novotný, Csernyanszký, Peterka, Jiráský po 2, Klapal, R. Matoušek
po 1.
V mužstvu se vystřídali hráči:
M. Bálek, J. Bureš, A. Csernyanszký, M. Dostál, T. Houžvička, M.
Jiráský, A. Karela, L. Klapal, T. Lorenc, P. Matoušek, R. Matoušek, M.
Mudrich, R. Mudrich, L. Novotný, R. Peterka, R. Šulc, D. Zahradník
ŽENY:
V podzimním kole ročníku 2014 2015 sehrál náš celek žen devět
mistrovských utkání, získal v nich devět bodů za tři výhry a šest
porážek. Celek žen dal 12 gólů a 35 gólů obdržel.
Střelci gólů:
Voglová 4, Šabatová 3, Kučerová a Jandáková po 2, Bartalošová 1
Žluté karty: Šabatová a Voglová po 1
V celku žen se vystřídaly hráčky:
K. Bartalošová, A. Benešová, J. Fuksová, L. Hořejší, D. Jandáková, M.
Jeřábková, V. Jiráská, M. Kašpárková, M.Kučerová,
K. Motlová, K. Lásková, L. Nejedlá, P. Novotná, M. Přívratská, M.
Šabatová, K. Toušková, L. Voglová, S. Zahradníková,

16/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk bere na
vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP
reg. číslo IS SFZP 12133221, identifikační číslo EDS
115D112001435, na realizaci akce Kanalizace
Zámrsk - Janovičky.
17/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje
podpis smlouvy se Státním fondem životního
prostředí č. 12133221 o poskytnutí podpory ze
SFŽP na realizaci akce Kanalizace Zámrsk Janovičky a pověřuje starostku podpisem této
smlouvy.
18/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje
zahájení stavby Kanalizace Zámrsk - Janovičky dne
12.11.2014.
19/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk bere na
vědomí informace o záměru Lesů ČR zpřístupnit
Bažantnici pěším návštěvníkům a vybudovat u
Bažantnice vyhlídku.
20/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk pověřuje radu
obce pravomocí schvalování běžných RO do výše
500 tisíc Kč; nad tuto výši je rada pověřena
schvalováním RO týkajících se pouze
projektovaných výdajů i příjmů na realizovanou
výstavbu kanalizace.
21/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje
rozpočtové opatření č. 10 ve výši 3.500.000,- Kč,
kterou obdržela obec jako dotaci z Pardubického
kraje na stavbu kanalizace ve Starém sídlišti.
22/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk pověřuje
starostku jednáním s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, vedoucím k odkupu
předmětného pozemku 886 od České republiky.
23/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje
umístění rozvaděče pro budoucí rodinný dům
Dimových na parcele p.č. 734/1 v KÚ Zámrsk.
24/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk doporučuje
navýšení úplaty za věcné břemeno rozvaděče na
parcele p.č. 734/1 v KÚ Zámrsk na částku 10.000,Kč.

Mužstvo starší přípravky

MLADŠÍ ŽÁCI:
Ve společném mužstvu Sokola Vraclav a SK Zámrsk, ktré hrálo opět pod
názvem Vraclav/Zámrsk sehrálo mužstvo mladších žáků celkem šest
mistrovských turnajů, ve kterých bylo 2x první, 3x na druhém místě a
1x čtvrté.
Nastřílelo celkem 52 gólů, o které se podělili hráči:
J. Zeman 24, Vl. Klofanda 14, M. Plocek 3, T. Syrový, M. Hanzl, M.
Krajčovič po 2, Soušek, Janda, M. Jiráček, D. Řehoř po 1 gólu.
STARŠÍ ŽÁCI:
Společné mužstvo starších žáků opět hrálo pod hlavičkou
Vraclav/Zámrsk, sehrálo svá mistrovská utkání na hřišti ve Vraclavi. Z
deseti utkání devětkrát vyhráli a jen jedno prohráli, skončili na prvním
místě se ziskem 27 bodů a skórem 46 : 13.
Střelci gólů:
T. Klofanda 16, T. Lupoměstský 14, J.Zeman 8, Š.Hladil,
Vl. Klofanda 2, D. Svoboda, T.S yrový, B. Vopařil, D. Filippi po 1 gólu.
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Tabulky po podzimu 2014:

Mateřská škola - ukázky dravců a savců

Mateřská škola - koně pro sv. Martina

Celek žen SK Zámrsk

Vydává Obecní úřad Zámrsk, Zámrsk 95, 565 43 Zámrsk, IČO 00279811
e-mail: zamrsk@tiscali.cz, pro informace občanům ZDARMA.
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. číslem: MK ČR E 12835.
Předpokládaný termín uzávěrky příštího čísla je 20.2.2014

Mateřská škola - Tvoření z dýní
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