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číslo 1

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

V letošním roce nastoupily další pracovní skupiny, které zahájily
práce v ulici od rybníka směrem do ulice na stráni. Dále byly
započaty práce v Staré Vsi včetně přípravy potrubí do Šnakova. Také
byla posílena pracovní skupina u nádraží, která pokračuje od
nádraží k ulici na stráni. Stavební práce byly zahájeny i v
Janovičkách a v minulém týdnu začala výstavba i od zámku směrem
k lávce do Staré Vsi. Kromě těchto hlavních úseků pokračuje další
pracovní četa v budování jednotlivých odboček k nemovitostem.
Přesto, že se pohyb po obci stává čím dál komplikovanější, musím
konstatovat, že vše zatím probíhá bez vážnějších potíží. Všechny
záležitosti a nepředvídatelné situace se snažíme okamžite řešit ve
spolupráci se všemi zúčastněnými - technickým i autorským
dozorem, koordinátorem BOZP i dodavatelem stavby.
Dokončené úseky jsou postupně zasypávány a hutněny. Lokální
propadlá místa jsou doplňována vhodným materiálem tak, aby byly
úseky komunikací přijatelně průjezdné. Všechny plochy a prvky
porušené stavbou budou nakonec vráceny do původního stavu.
Během jara 2015 by měly být také „papírově“ vyřešeny všechny
domovní přípojky k Vašim nemovitostem. Po dokončení a
kolaudaci obecní kanalizace na konci července 2015 nastane další
fáze – postupné připojování našich nemovitostí do odboček,
zakončených revizními šachtami na hranici našich pozemků.
Výstavba kanalizace výrazně zasáhne do okolního prostředí v naší
obci. Zejména komunikace a zpevněné plochy, které
pravděpodobně utrpí pohybem stavebních strojů, bude nutno
komplexně opravit v následujícím období. Tyto úseky průběžně
sledujeme a na konci stavby bude navržen rozsah oprav.
Na závěr bych Vám všem chtěl poděkovat za dosavadní toleranci a
trpělivost s přáním, abychom tento vyjímečný „stavební“ rok
zvládli bez vážné újmy a dotáhli naše přípojky bez potíží až k
fungující kanalizaci.
Ing. Pavel Matys, místostarosta a předseda komise pro výstavbu

Vážení spoluobčané,
uběhlo první čtvrtletí roku 2015, držíte v ruce první číslo
Zámršťáčku a ráda bych zde vám i celé naší obci popřála do
letošního roku jen vše dobré.
Přední strana prvního čísla Zámršťáčku bývá každoročně věnována
plánům obce pro nadcházející rok. Letošní rok však bude trochu
odlišný, co se záměrů obce týká. Naším hlavním a prvotním úkolem
je zdárně dokončit největší akci posledních let, odkanalizování
obce. Stavba kanalizace je v plném proudu a pracovní zatížení,
které je s výstavbou a související administrativou spojené, je velké.
Nelze se tedy divit, že další plány a záměry budou letos odsunuty
poněkud stranou. Ke stavbě kanalizace zde mnoho psát nebudu, s
děním kolem stavby vás v Zámršťáčku místostarosta Pavel Matys
průběžně seznamuje. V tom dnešním se Pavel zmiňuje i o dalším
nutném kroku, a to je následná úprava povrchů obecních komunikací po dokončené výstavbě.
Pokud se nám letos a v příštím roce podaří tyto akce úspěšně
zrealizovat, bude to pro celou obec velké oddechnutí. K tomu
směřujeme všechny svoje síly a letošní rozpočet obce je prakticky
cele zaměřen na výstavbu kanalizace a rekonstrukci komunikací.
Přece jen se ale i letos snažíme zrealizovat drobnější akce i využít
stávajících dotačních možností.
Podali jsme například žádost o dotaci do programu Ministerstvo
průmyslu a obchodu, zaměřeného na úspory energie rekonstrukcí
zastaralých sítí veřejného osvětlení a v současné době čekáme na
výsledek dotačního řízení.
Již před půldruhým rokem mnozí z vás vyplnili a předali obci
dotazník s požadavkem domácího kompostéru. A letos se nám
prostřednictvím Mikroregionu Vysokomýtsko konečně podařilo do
vypsané výzvy žádost na domácí kompostéry podat. Kvalitní
kompostéry Thermoking 900 by na základě 90% dotační podpory
zainvestovala obec; ty pak budou předány občanům do pronájmu k
bezplatnému užívání. V této souvislosti budeme v krátké době
muset znovu zmapovat a upřesnit tentokrát již závazné požadavky
o umístění kompostérů. Očekávejte tedy do schránek letáček s
bližšími informacemi a výzvou k projevení zájmu o kompostér.
Nynější číslo Zámršťáčku je opět plné zajímavých informací, článků
a fotografií. Všichni jejich autoři přinášejí svůj pohled a mapují
pestrý život v naší obci lépe, než bych obsáhla v jednom článku.
Věřím, že se vám toto číslo bude líbit a že vás bude náš obecní
časopis po každé následující čtvrtletí opět příjemně provázet.
Vážení spoluobčané, jsme uprostřed náročné výstavby a další
nejednoduché období nás čeká. Děkuji vám za vaši dosavadní
trpělivost a podporu. Přeji vám i nám všem, abychom (nejen) letos
vše zvládli pokud možno na výbornou.
Zuzana Tvrzníková, starostka

Tříkrálová sbírka 2015
Vážení spoluobčané, dne 3.1.2015 proběhla v naší obci, jako již
tradičně, Tříkrálová sbírka. Musím říct, že to byla velmi vydařená
sobota. Letos chodily opět čtyři skupinky dětí s jedním vedoucím
skupinky. Děti se sešly u nás doma s výbornou náladou, která
vydržela celý den. Nejdříve se děti s radostí oblékly do slušivých

Vážení spoluobčané,
protože již výrazně pokročily stavební práce na obecní kanalizaci,
chtěl bych Vás informovat o některých detailech z průběhu
výstavby.
Stavební práce začaly na konci listopadu v úseku od podjezdu do
Janoviček směrem k nádraží. Po pomalejším zahájení prací se
konečně výstavba rozjela dle očekávání.

Skupinka tříkrálových koledníků ze Zámrsku
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obleků, nasadily si korunky a vyrazily k vašim domovům. Děti se
předháněly, která skupinka bude úspěšnější v koledování. Byly
nadšené, veselé, celou cestu štěbetaly, prozpěvovaly si koledy, i
když jim již ke konci bylo zima. Děkujeme všem přispívajícím,
protože bez toho, že nás u vašich dveří obdaříte úsměvem a dobrou
náladou, vyslechnete koledu My tři králové jdeme k vám a nakonec
nám přispějete do pokladničky, by to všechno nemělo žádný smysl.
Uskutečnění Tříkrálové sbírky pokládám za velmi smysluplný a
výchovný krok k pomoci druhým s účastí dětí. Zjistila jsem, že
sehnat děti na koledování je krásný úkol. Děti jsou ochotné, těší se.
Každý rok již čekají a zamlouvají si koledování na rok následující. Při
prvním koledování, které jsem organizovala jsme byly dvě skupinky
a nebyly jsme schopné obejít celý Zámrsk včetně Janoviček. Dnes
jsme skupinky čtyři, zastavujeme se u všech domovů a samozřejmě
i v Janovičkách.
Letos se Tříkrálové sbírky účastnily tyto děti: Táňa Chalupníková,
Kája Říhová, Káťa Peterková, David Pešek, Matěj Říha, Johanka
Tomanová, Ilonka Horáčková, Blanička Horáčková, Barča Tučková,
Fanda Wayrauch, Míša Matysová, Anežka Wayrauchová. Vedoucí
skupinky byly Yveta Tomanová, Jana Matysová, Eva Horáčková a
Hana Pešková.
V roce 2014 se vybralo v Janovičkách 2750 Kč a v Zámrsku 10768Kč,
tedy celkem 13518 Kč.
V roce 2015 se vybralo v Janovičkách 3155 Kč a v Zámrsku 10854 Kč,
tedy celkem 14009 Kč.
Cílem Tříkrálové sbírky je poskytnout podporu různým projektům a
pomoc konkrétním lidem. Tříkrálová sbírka je organizována již 15
let. Každá skupinka koledníků má během Tříkrálové sbírky u sebe
zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR a s číslem, které se
shoduje s číslem na průkazce, kterou má u sebe vedoucí skupinky osoba nad 18 let. Vedoucí skupinky má u sebe i občanský průkaz.
Záměry Tříkrálové sbírky 2015 - oblastní charita Ústí nad Orlicí:
Občaská poradna, Charitativní pečovatelská služba, Domácí
hospicová služba, Centrum "Pod Střechou" v Letohradě, Sociální
rehabilitace Lanškroun, Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí, Přímá
pomoc, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Pomoc do
Indie, Nízkoprahové centrum pro lidi bez domova Lanškroun.
Chtěla bych poděkovat všem, kdo mi s Tříkrálovou sbírkou pomáhá
- všem dětem, jejich rodičům, vedoucím skupinek a všem, kdo nás
během koledování nasytí obědem - mňam. A vůbec největší díky
patří Vám, kdo nám přispějete do pokladničky a tím se podílíte na
pomoci potřebným. Milí spoluobčané, děkuji a přeji příjemný
začátek jara.
MUDr. Hana Pešková
Tři králové v Janovičkách

Přikládám ještě zprávy z oblastní charity, abyste si mohli sami
udělat obrázek o její činnosti a smyslu Tříkrálové sbírky.
Nahlédněte prostřednictvím tiskové zprávy do činnosti
ústeckoorlické oblastní charity. Tato charita může provozovat svou
činnost i díky Vaší pomoci prostřednictvím Tříkrálové sbírky.

Setkání pozůstalých rodin hospicových pacientů
„Odpusť mi.“ „Odpouštím ti.“ „Děkuji.“ „Mám tě rád.“ Tak se dají
shrnout nejdůležitější slova, která by měla vzájemně zaznít ve
vztahu hospicového pacienta a pečující rodiny…
Ačkoli je smrt těžká, je součástí každého života. Když má někdo
někoho rád, je domácí péče o člověka a vzájemný vztah darem pro
umírajícího i pro toho, kdo pečuje. 17. února 2015 se opět sešly
charitní sestřičky s pozůstalými rodinami svých pacientů, o které se
mohly starat až do samého konce jejich života. V otevřené
atmosféře setkání zazněla slova povzbuzení, vzájemného sdílení,
díků a podpory. Lidé, kteří zažili podobné situace se otevřeli jeden
druhému, nalezli pochopení a vyjádřili touhu hledat cestu dál:
- „Nestihl jsem své ženě říct to nejdůležitější. Že ji mám moc rád a za
co všechno ji děkuji. Pořád jsem se snažil věřit, že to bude dobré, a
nutil ji k této víře také, i když ona už věděla své. Budu jí to říkat teď,
objevil jsem knihu, která mi dala naději, že se ještě setkáme, a to
mě teď drží při každodenním životě…“
- „Mně umírala maminka, a já se při veškeré péči a za pomoci
pečovatelek a sestřiček snažila ještě věnovat dětem v práci. Jsem
učitelkou v mateřské školce a s dětmi jsme si o tom, co prožívám,
zcela přirozeně vyprávěly. Vnímám, že to bylo správné, a i dětem to
přišlo úplně normální…“
- „Mně tatínek řekl, že do žádný nemocnice nepojede, a že už chce
umřít. Říkala jsem si, jestli jsem přece jenom neměla zavolat
záchranku. Ale on měl právo se takhle rozhodnout. Večer mi to řekl,
a k ránu zemřel…“
- „Já si se svým manželem neustále povídám, i nahlas. Jakoby nikdy
neodešel…“
- „Někdy je těžké vysvětlit třeba i praktickému lékaři, že chceme,
aby náš blízký mohl zůstat doma, a proč žádáme o hospicovou
péči…“
- „Moc bych si přál, abych i já mohl být ve vaší péči na konci života…“
Účastníkům setkání byla nabídnuta možnost scházení ve
svépomocné skupině. Hlavním cílem této skupiny je vzájemná
pomoc při vyrovnávání se ztrátou nejbližšího člověka.
19.3. 2015 v 16-18 hod., vede Mgr. Tereza Černohousová
13.4. 2015 v 16 -18 hod., vede PhDr. Hana Mervartová
14.5. 2015 v 16-18 hod., vede Mgr. Tereza Černohousová
Setkání se budou konat vždy v ambulanci na adrese Čs. Armády
1181 (věžák Rietru) v 8. patře. Případní zájemci se vždy předem
hlaste P. Kaplanové.
V loňském roce doprovodily sestry charitní hospicové péče Ústí nad
Orlicí v našem okrese 102 pacientů. Nejbližší oceňovali kromě
profesionality a odbornosti sester také jejich lidský přístup a
předávané praktické zkušenosti. Součástí týmu domácí hospicové
péče je vedle sester také lékař, sociální pracovnice, psychlog a
duchovní, což některé rodiny využily.
Služba domácí hospicové péče umožňuje těžce nemocným
pacientům strávit poslední dny života doma, v kruhu svých
blízkých. Speciálně vyškolené zdravotní sestry pracují s
přesvědčením, že poslední dny každého člověka jsou vzácné a
zasluhují ten nejlepší přístup. Prvořadým faktem je specializovaná
profesionální zdravotní péče o pacienty, (např. infuze, cévkování,
kyslíková terapie, pomoc při tlumení bolesti, peritoneální dialýza
atd.) Domácí hospic poskytuje dále sociálně-právní,
psychologickou nebo duchovní podporu pacientovi i jeho rodině.
Služba působí v Ústí nad Orlicí, České Třebové, Chocni, Letohradě,
Lanškrouně a okolí těchto měst.
Tato služba byla podpořena Tříkrálovou sbírkou, díky níž bylo
zakoupeno auto pro sestry domácího hospice, a dále Výborem
dobré vůle, který podpořil nákup lineárních dávkovačů léků a
tonometrů. Děkujeme všem, kdo přispěli na účel Oblastní charity
Ústí nad Orlicí.
Petra Kaplanová, Oblastní charita Ústí nad Orlicí
2

- 49/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje přípravu žádosti o
dotaci na rekonstrukci systému veřejného osvětlení.
- 50/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk bere na vědomí informaci o
připravovaném setkání v průběhu měsíce ledna k záměru Lesů ČR
zpřístupnit Bažantnici pěším návštěvníkům.
- 51/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk bere na vědomí poděkování
manželů J. a poděkování Diakonie Broumov.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 15.12.2014
- 25/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk určuje zapisovatelem
ustavujícího zasedání Karla Kouřila, ověřovateli zápisu Lenku
Hejdukovou a Jiřího Kopřivu.
- 26/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program
ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva.
- 27/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk projednalo a bere na vědomí
zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
- 28/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo na realizaci akce Kanalizace Zámrsk - Janovičky, na
jehož základě proběhne realizace uvedené akce v termínu od
26.11.2014 do 23.7.2014.
- 29/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje uzavření kupní
smlouvy č.j. UZSVM/HUO/7720/2014-HUOM-Sp 37/2013 Ja,
kterou Česká republika prodává obci Zámrsk pozemek p.č. 886 v KÚ
Zámrsk za cenu ve výši 97.000,- Kč.
- 30/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje uzavření kupní
smlouvy s panem V.Š na pozemky p.č. 297/30, 282/1, 340/35 a
297/9 v KÚ Zámrsk za cenu ve výši 81.760,- Kč. 31/2014
Zastupitelstvo obce Zámrsk volí členem finančního výboru pana
Martina Kytlice.
- 32/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk volí členkou finančního
výboru Štěpánku Malinskou.
- 33/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk volí členem kontrolního
výboru Mgr. Jarmilu Jandovou.
- 34/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje Rozpočtové
provizorium na 1.čtvrtletí roku 2015 ve výši příjmů celkem
2.502.250,- Kč, ve výši výdajů 2.448.250,- Kč a financování 54.000,Kč.
- 35/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk pověřuje stavební komisi
projednáním koncepce dokončení společenské místnosti v
Penzionu.
- 36/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk bere na vědomí přesunutí
některých rozpočtových akcí do roku 2015.
- 37/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje na pronájem
budovy prodejny č.p. 108 firmě Zámrská obchodní s. r. o. dle
záměru obce č. 27/2014.
- 38/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje pronájem části
budovy na st. p. č. 209/1 panu P.Š. dle záměru obce č. 28/2014.
- 39/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje pronájem garáží
firmě Eurogreen dle záměru obce č. 29/2014.
- 40/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje pronájem garáže
panu V. V. dle záměru obce č. 30/2014.
- 41/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje pronájem garáže
panu K.F. dle záměru obce č. 31/2014.
- 42/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje pronájem garáže
panu J.Š. dle záměru obce č. 32/2014.
- 43/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje pronájem garáže
paní I.N. dle záměru obce č. 33/2014.
- 44/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje pronájem garáže
paní E.B. dle záměru obce č. 34/2014.
- 45/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje pronájem zámečnické dílny panu A.Z. dle záměru obce č. 35/2014.
- 46/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje prodej pozemku p.
č. 65 manželům J. a J. G. dle záměru obce č. 37/2014.
- 47/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje podpis smlouvy o
dílo s firmou Instal Chroustovice č. 12/2014 na realizaci akce
„Odkanalizování Starého sídliště“.
- 48/2014 Zastupitelstvo obce Zámrsk bere na vědomí Příkaz
starostky obce k provedení řádných inventarizací a plán
inventarizací za rok 2014.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 2.2.2015
- 1/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk určuje zapisovatelem zasedání Karla Kouřila.
- 2/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk určuje ověřovateli zápisu T.
Klofandu a M. Novotného.
- 3/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího
zasedání obecního zastupitelstva.
- 4/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje zařazení
komunikace p.č. 820, vedoucí přes Bažantnici, do pasportu
místních komunikací obce jako komunikaci IV. třídy a pověřuje
místostarostu Ing. Pavla Matyse písemným zapracováním této
komunikace do Pasportu místních komunikací obce Zámrsk.
- 5/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk pověřuje stavební komisi
přípravou podkladů k aktualizaci pasportu místních komunikací.
- 6/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk souhlasí se zprůchodněním
cesty Bažantnicí od Křížku ke Škrobárně a pověřuje radu obce
zjištěním práv majitelů okolních pozemků ve vztahu k užívání cesty.
- 7/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk pozastavuje jednání s firmou
Lesy České republiky o směně nebo prodeji p. č. 820 – komunikaci
přes Bažantnici.
- 8/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje Pořízení změny č. 1
Územního plánu Zámrsk, vytvořeného Ing. arch. Petrem Kuldou TIPOS Ústí nad Orlicí dle přiložené žádosti firmy Smack food service
s.r.o.
- 9/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje starostku obce
Zuzanu Tvrzníkovou jako osobu zodpovědnou za spolupráci s
odborem stavebního úřadu a územního plánování Městského
úřadu Vysoké Mýto ve věci pořízení změny č. 1 Územního plánu
obce Zámrsk
- 10/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje firmu „Ing. arch.
Petr Kulda – TIPOS Ústí nad Orlicí“ jako zpracovatele změny č. 1
územního plánu obce Zámrsk
- 11/2015 Zastupitelstvo obce doporučuje do funkce velitele
jednotky SDH Zámrsk Jana Merkla.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.2.2015
- 12/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk určuje zapisovatelem zase
dání Karla Kouřila.
- 13/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk určuje ověřovateli zápisu
Tomáše Lamberského a Ing. Pavla Matyse.
- 14/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program
zasedání obecního zastupitelstva.
- 15/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk bere na vědomí nerealizaci
smluv o smlouvách budoucích dle záměrů obce č. 6/2014 až
22/2014.
- 16/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje uzavření smluv o
budoucích kupních smlouvách na rodinné domy v majetku obce dle
zveřejněných záměrů obce č. 1/2015 až 17/2015.
- 17/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje uzavření kupní
smlouvy na pozemky č. parc. 727/4 a 734/13 s panem Jozefem
Čelinákem.
- 18/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí na odběr odpadních vod s firmou Vodovody a
kanalizace Vysoké Mýto s.r.o.
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Vyvezou vám v dubnu popelnici?

- 19/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene kabelového vedení NN k jezu na řece
Loučné s firmou Povodí Labe s. p.
- 20/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk bere na vědomí jmenování
pana Jana Merkla do funkce velitele jednotky SDH Zámrsk.
- 21/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk zrušuje usnesení č. 4/2015
z 2.2.2015.

Upozorňujeme občany, že firma EKOLA vyváží popelnice s
vylepenou známkou roku 2014 pouze do konce března. Pokud tedy
nebudete mít v úterý 14. dubna na popelnici známku na rok 2015,
popelnici vám s nejvyšší pravděpodobností nevyvezou.
Nezapomeňte se tedy na obecním úřadě pro známku stavit!
Známku na rok 2015 obdrží každý, kdo má uhrazen poplatek za
odpady za rok 2014. Není tedy nutné zároveň s převzetím známky
uhradit poplatek za letošní rok, na to máte podle obecně závazné
vyhlášky obce čas až do konce listopadu.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 17.3.2015
- 22/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk určuje zapisovatelem zasedání Ing. Pavla Matyse.
- 23/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk určuje ověřovateli zápisu
Mgr. Lenku Hejdukovou a MUDr. Hanu Peškovou.
- 24/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program
zasedání obecního zastupitelstva.
- 25/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje Zadání změny č. 1
Územního plánu Zámrsk, vypracované odborem územního
plánování stav. odboru MěÚ Vys. Mýto v únoru 2015.
- 26/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje podpis smlouvy s
firmou TIPOS Ústí nad Orlicí, zastoupenou Ing. arch. Petrem Kuldou
na vypracování Změny č. 1 ÚPO Zámrsk za cenu max. 15.000,- Kč a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
- 27/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk bere na vědomí informace
ke stavbě kanalizace.
- 28/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk neschvaluje odkup části
pozemků p.č. 12 a 14 v KÚ Janovičky.
- 29/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk bere na vědomí informace k
postupu ve věci petice občanů za omezení kamionové dopravy v
obci a pověřuje radu obce nadále tuto záležitost řešit ve spolupráci
s příslušnými úřady a právním zástupcem obce.
- 30/2015 Zastupitelstvo obce Zámrsk schvaluje jako dodavatele
elektřiny a plynu pro obec Zámrsk od 1.7.2015 do 31.12.2016 firmu
ČEZ prodej s.r.o.

DATABÁZE STAVU KILOMETRŮ PRODÁVANÝCH OJETÝCH VOZIDEL
Ministerstvo dopravy zpřístupnilo databázi s údaji o stavu
tachometrů aut z poslední technické kontroly. Lidé kupující ojetý
vůz si tak budou moci ověřit, zda u něj nebyl snížen počet najetých
kilometrů. Úřad tímto krokem reagoval na častý nešvar při prodeji
ojetých aut v Česku, kterým je přetáčení tachometrů, jímž se nekale
zvyšují ceny prodávaných vozidel. Databáze funguje od ledna na
webových stránkách: https://www.kontrolatachometru.cz/ a k
vyhledání údajů je potřeba VIN vozu a číslo protokolu technické
prohlídky. Obojí je uvedeno v technickém průkazu. Ověření stavu
tachometru v databázi má pouze informativní hodnotu, přičemž
údaje o najetých kilometrech nebudou zatím k dispozici u nově
dovezených ojetých aut, která v Česku neprošla technickou
kontrolou. Ministerstvo dopravy proto nadále apeluje na kupce
ojetých vozidel, aby při koupi postupovali obezřetně. Od nového
roku platí také novinka, že řidiči neobdrží po absolvování prohlídky
na STK zelenou známku. Může se tedy stát, již budete potkávat
řidiče, kteří mají na svých registračních značkách vylepenou pouze
jednu známku, a to červenou. Ta značí splnění podmínek norem jak
z hlediska kontroly emisí, tak vyhovujícího technického stavu
vozidla. Do konce roku 2014 se vylepovaly na registrační značku
dvě známky. Zelená – emise, červená – technický stav. Řidiči však
mají nadále povinnost absolvovat obě prohlídky. Ministerstvo
dopravy nestanovilo žádnou povinnost přelepovat prostor pro
vylepování zelené známky na RZ. Řidičům doporučujeme zelenou
nálepku nesloupávat, protože by při odstraňování mohli poškodit
ostatní viditelné znaky registrační značky.
Veškeré informace k novele zákona o provozu na pozemních
komunikacích najdete na webových stránkách ministerstva
dopravy (http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava), Městský úřad
Vysoké Mýto má k dispozici na svých webových stránkách aktuální
formuláře vztahující se k agendě registru vozidel.

Chcete dostávat emailovou poštou aktuality
z obecních webových stránek?
Na webové stránky obce jsou často vkládány různé aktuality. Mnozí
z vás možná nevědí, že je možné nechat si zasílat tyto aktuality na
mailovou adresu, a to krátce po jejich zveřejnění. Pokud máte
zájem nechat si aktuality z webových stránek zasílat, tady je popis,
jak na to: Otevřete si na internetu webové stránky naší obce
www.zamrsk.cz
najedete myší na Aktuality v horní horizontální
liště
vpravo poklepnete na tlačítko „Přihlásit se k odběru novinek
vyplníte e-mailovou adresu
stisknete „Přihlásit se k
odběru“. Aktualitu si pak můžete přečíst takřka okamžitě po
zveřejnění. A pokud vás nebude zajímat, prostě ji smažete…

Kristýna Šťastná, vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství MěÚVysoké Mýto
V roce 2014 jsme přivítali celkem tři nové občánky, a to:
Robinu B., Annu B. a Veroniku T. Gratulujeme rodičům
k narození jejich děťátka a miminkům přejeme hodně zdraví
a radosti ze života!
V roce 2014 jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
Janem Plachým, Zdenkou Krobotovou, Václavem Harapátem,
Jaromírem Svobodou, Zdeňkem Procházkou, Milanem Bálkem
a Miloslavou Jiroutovou. Čest jejich památce!
Poděkování
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit s Martou Drahošovou. Děkujeme také
za projevy soustrasti a květinové dary. Rodina Drahošova
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Spolek divadelních ochotníků PAPETO Zámrsk
Vážení a milí spoluobčané, dovolte, abych Vás informoval o práci a
úspěších našeho ochotnického spolku PAPETO Zámrsk, který již
třetím rokem vyvíjí svoji činnost ku prospěchu obce a jejích občanů.

Kankán měl ohromný úspěch

V letošním roce budeme i nadále uvádět představení Ženitba, které
jsme nastudovali v roce minulém. Z časových a jiných důvodů pro
letošní rok zatím žádnou novinku bohužel nechystáme, ale o to více
věříme v kvalitu odehraných představení.
Tanečnice plné energie

Tanečníci - elegánové

Od počátku roku jsme sehráli jedno představení na domovské
scéně v Hostinci v Podskalí a čekají nás další představení. To
nejbližší 4. 4. 2015 v obci Javorník. V minulém roce jsme rovněž s
tímto představením navštívili s úspěchem obce Radhošť a Uhersko.
Jistě se podaří šířit povědomost o našem spolku a tím zároveň i o
naší obci i v dalších koutech našeho regionu.Podzimní derniéra by
tak měla být uvedena opět na domovské scéně. Pod náš spolek
spadá zároveň i taneční kroužek dětí, žen a mužů, který i pro letošní
rok nacvičil nová předtančení.

Společné foto ze soutěže
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Za uvedenými úspěchy ochotníků a tanečníků se skrývají hodiny a
hodiny zkoušek a tvrdé práce. Proto mi závěrem dovolte, abych
všem lidem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na chodu Spolku
PAPETO poděkoval za jejich dosavadní téměř profesionální práci.
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem malým i velkým tanečníkům za jejich úsilí a trpělivost
při nacvičování předtančení a za úžasné taneční výkony.
Zároveň bych také chtěla poděkovat manželům Vlastě a Luďkovi
Novotným za jejich ochotu a zázemí, které tanečníkům a
divadelníkům poskytují.
Iveta Podgorná

"Daňové přiznání" žebráka

Předtančení žen

Březen, za kamna vlezem! Budiž, ale někteří z nás musí vylézt a
podat daňové přiznání na finančním úřadě. Mně tato skutečnost
připomněla listopadový podvečer, den, v který se v naší obci
opakuje milá tradice oslavit svátek Martina, a to právě toho
svatého Martina, kterému byl zasvěcen zdejší kostelík, jeden ze 4,5
tisíce kostelů a kaplí zasvěcených sv. Martinovi po celém světě.
Mimo svatého Martina s jeho urostlým koněm se v onen den
setkáváme ještě se žebrákem, který trochu pozastaví zástup dětí a
dospělých a škemrá a prosí Martina o almužnu. Víme, že Martin má
dobré srdce a pokaždé obdaruje žebráka aspoň tím, co má, tedy
polovinou svého pláště. Žebrák je vděčný za trochu tepla, které si
pod pláštěm uchová a usedá opět k „bráně města“, a poté nastává
chvíle, kterou on sám nečeká. Procházející děti a dospělí se
přidávají k Martinovi a obdarovávají ho čokoládovými a dokonce
skutečnými mincemi. To opravdu žebrák nečeká a je mile
překvapen jejich štědrostí. Když se z toho probere, počítá a zjistí, že
je v balíku, ale svědomí mu nedá pokoj a rozhoduje o dalším osudu
tučného zisku a přiznává se, že:
- v roce 2012 získal přibližně 130 Kč a věnoval je tříkrálové sbírce,
- v roce 2013 získal přesně 250 Kč a přispěl jimi na opravu kostel sv.
Martina
- a vloni získal 383 Kč a určitě je opět věnuje na opravu kostela
Jenže dostal i spoustu čokoládových mincí a přiznává se, že
nedokázal odolat a všechny je snědl. Děkuje za vaši štědrost a těší
se na další listopadovou slavnost…
Za žebráka napsal - Ing. Pavel Pešek

Vedení Ivety Podgorné je prostě jedinečné. Jedinou odměnou jí
může tak být uspokojení ze své práce a případné úspěchy tanečníků.
Kromě krásných choreografií se postarala také o ušití nádherných
kostýmů pro ženy a děti.

Děvčata zahajovala ples

Předtančení mužů

Seznámení s činností jednotky Hasičů Zámrsk v roce 2014
Vážení spoluobčané, dovolte mi seznámit vás s činností výjezdové
jednotky Hasiči Zámrsk za rok 2014. K prvnímu výjezdu jsme byli
povoláni do Vysokého Mýta a to 5. 1. 2014 v 18:51 hodin, kdy jsme
dostali zprávu o požáru truhlárny na ulici Hálkova ve Vysokém
Mýtě. Po příjezdu první jednotky se ukázalo, že jde o planý poplach.
10. 2. 2014 v 19:24 hodin byla naše jednotka povolána na požár do
obce Slatina, kde hořela střecha přístavku u rodinného domu.
Zprávu o třetím výjezdu jsme dostali 25. 3. 2014 v 15:06 hodin a to o
úniku nebezpečné látky ve firmě Iveco Vysoké Mýto. Po dojezdu na
místo bylo zjištěno, že se jedná o námětové cvičení. 12. 4. 2014 ve
20:17 hodin byla naše jednotka povolána do Vysokého Mýta k
požáru výškové budovy na ulici Ležáků, po příjezdu první jednotky
bylo zjištěno, že majitel nechal na sporáku kastrolek s polévkou a
usnul. 25. 6. 2014 v 18:43 hodin vyjela jednotka na žádost starostky
obce na technickou pomoc v obci, kdy se mezi garážemi na sídlišti
po vydatném dešti vytvořila vodní hladina. K poslednímu výjezdu
jsme vyjeli dne 25. 9. 2014 v 16:05 hodin a to do Vysokého Mýta do
firmy Iveco, odkud byl hlášen požár skladů, po dojezdu na místo
bylo zjištěno, že se jedná o námětové cvičení.

Taneční kroužek v kompletní sestavě předtancovával na letošním
ochotnickém plese v Zámrsku, dále na plese v Dobříkově a
chystáme se do Vraclavi a Džbánova. Děti pak ještě samostatně
předvedly své umění na maškarním plese v Dobříkově a čeká je
ještě samostatné vystoupení pro seniory ve Džbánově. Pokud se
vše podaří, zúčastní se kompletní taneční kroužek prestižní taneční
soutěže v Hlinsku, kde muži minulý rok získali zvláštní cenu
starostky města Hlinska se svým pojetím Labutího jezera.
Třešničkou na dortu je pak úspěch našeho tanečního kroužku na
taneční soutěži v České Třebové. V jedné z nejobsazenějších
kategorií „senioři“ získaly ženy třetí místo a muži se umístili
dokonce na místě druhém. Děti ve své kategorii obsadili místo
čtvrté s kladným hodnocením předvedené choreografie.
Největším jejich negativem tak byla pouze nezkušenost vystupovat
před tolika lidmi na tak velikých parketech.
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V roce 2014 tedy naše jednotka vyjela k zásahu celkem šestkrát a
ani jednou se v tomto roce naštěstí nejednalo o závažný požár.
Akceschopnost jednotky ale musí být stále udržována na velmi
dobré úrovni, abychom byli schopni vyjet pokaždé, když je to
skutečně potřeba.
Za Hasiče Zámrsk velitel jednotky Jan Merkl

Dobrý den sousedky a sousedi,
v loňském roce se nám podařilo zrealizovat po více než 50ti letech
obnovení původní tradice Klapání v Zámrsku. Do jejího
znovuzrození se zapojilo více než 30 dětí, desítky dobrovolníků z řad
rodičů, babiček a dědečků, pamětníků, obecní úřad, škola a
mateřská školka v Zámrsku. Z vesnice, kde nedávno nebyla ani jedna
klapačka, je díky truhláři Františku Prokopovi vesnice s velice dobrou
výbavou těchto “nástrojů“.
Letos Velikonoce připadají na pondělí 6.dubna.
Z organizačních důvodů se sejdeme poprvé ve středu 1.4. v 18 hodin
v Rajčuru. Pokud bude pršet tak na hřišti pod střechou. Kdo má,
klapačky a hrkačky s sebou. Kdo nemá, ať přijde také. Na obecním
úřadě je k dispozici několik klapaček k zapůjčení. Ve středu se
vyberou Velcí a Malí páni a založí se docházkový sešit.

HOŘENÍ, HAŠENÍ, RUČNÍ HASICÍ PŘÍSTROJE
Je to jednoduché - třísky na podpal máme připraveny, děti přinesly z
dřevníku zásobu březových polen a nám stačí jen přiložit hořící
zápalku ke starým novinám. Za chvíli budou v krbu vesele tančit
červené plamínky a pokojem se rozlije příjemné teplo. A protože do
začátku oblíbeného televizního programu zbývá několik minut,
posadíme se do křesla a možná nás napadne myšlenka, co to hoření
vlastně je a za jakých podmínek k němu dochází. Pokusíme se vám
tedy na ni odpovědět v následujících řádkách. Vezmeme si na pomoc
učebnici chemie a tam najdeme tuto definici: Hoření je fyzikálně chemická reakce, při které se látka, zahřátá na svoji zápalnou
teplotu, slučuje s kyslíkem za silného vývoje tepla, světla a zplodin
hoření. Definice nám napovídá, že proces hoření vyžaduje tři
důležité faktory. Prvním je bezesporu hořlavá látka. Výběr je opravdu
rozmanitý ve všech skupenstvích hmoty: např. hořlavé kapaliny jako
je benzín nebo líh, pevné hořlavé hmoty jako jsou dřevo, papír a
textil nebo plynné látky což je zemní plyn nebo propan-butan. Druhý
faktor - kyslík, obsahuje vzduch kolem nás, pro speciální účely se
uchovává čistý kyslík v tlakových lahvích a jako okysličovadlo postačí
v některých případech i kyslík vázaný v chemických sloučeninách. A
jestliže se nám sejdou hořlavina s kyslíkem, což vzhledem k
prostředí, v němž žijeme, je stav téměř neustálý, postačí přidat ještě
zápalný zdroj a oheň je tady. Zápalným zdrojem nemusí být jenom
otevřený plamen, stejně dobře dokáže zapálit i žhnoucí uhlík,
nedopalek cigarety, jiskry odletující od brusky nebo jiskření mezi
kontakty vypínače či atmosférický výboj - blesk. Jestliže odstraníme
některou z uvedených složek, nemůže proces hoření probíhat. Víme
tedy, že budeme-li někdy hasit, nebudeme dělat nic jiného, než
bránit přístupu vzduchu, ochlazovat hořící látky nebo je zcela
odstraňovat. V praxi to znamená například vypnout neprodleně
přívod plynu, pokrýt hořící materiály pěnou nebo třeba ochladit
rozpálené dřevo vodou. Ke zdolání malého požáru nám postačí
běžné hasební prostředky - tlumice, houně, ruční a džberové
stříkačky, někdy stačí vědro vody nebo zahradní hadice. Podstatně
účinnější jsou ruční hasicí přístroje, u nichž je ovšem nutno
pamatovat na omezené časové působení a použít vhodný typ. Jak se
mění technika a technologie i hasební látky doznaly za poslední léta
změny a především se zvýšila jejich hasební schopnost. K běžným
hasicím přístrojům patří vodní a pěnový, zde si musíme dát pozor a
nepoužívat je pro hašení elektrického zařízení pod proudem. Na
elektriku je vhodný sněhový hasicí přístroj a v dnešní době snad
nejrozšířenější práškový hasicí přístroj. Prášek jako hasivo je snad
neuniverzálnější a lze ho použít v domácnosti, zaměstnání, pomůže
nám uhasit i osobní automobil. V poslední době se i u nás objevila
nová hasiva, například Pyrocool. Oblíbený v domácnostech se stal
zejména hasicí sprej této firmy a to pro svůj vysoký hasební účinek a
škálu jeho použití. Po použití hasicí přístroj necháme co nejdříve
naplnit u odborné firmy nebo jej nahradíme novým přístrojem.
Připomeňme si ještě, že pouze udržované ( pravidelně 1 x ročně
kontrolované) a na vhodném místě umístěné přístroje nám při
hašení případného požáru mohou být dobrými pomocníky. Co říci
závěrem? Nečekáme, že se z vás po přečtení tohoto zamyšlení
stanou ostřílení bojovníci s požáry všeho druhu. Chtěli jsme vás
seznámit právě s tím, co je třeba vědět, aby mohl každý pomoci při
záchraně nejen svého vlastnictví. Oheň v krbu i oheň na střeše je
jeden a tentýž a je pouze na nás, představí-li se jako dobrý sluha
nebo zlý pán. Článek zveřejněný obcí dle plánu preventivně výchovné

Klapáči v roce 2014

První obchůzka s klapáním tedy bude ve čtvrtek
2.dubna ve 12 hodin.
Zelený čtvrtek dne 2.4. 2015 první sraz v 11 45 v Rajčuru.
45
druhý sraz v 17 v Rajčuru.
45
Velký pátek dne 3.4. 2015
první sraz v 5 v Rajčuru.
45
druhý sraz v 11 Rajčuru.
45
Bílá sobota dne 4.4. 2015
třetí sraz v 17 Rajčuru.
45
první sraz v 5 Rajčuru.
30
druhý sraz ve 12
v sídlišti Na Skalce č.p. 166
A teď pro připomínku popěvky.
Ráno a večer:
Klekání zvoníme, Jidáše honíme
Jidáši nevěrný cos to učinil
Že si svého pána židům prozradil
Za to budeš šlapat bláto
S Luciferem, ďáblem
Až na věky věkův ámen

V poledne:
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: Dámy, páni, dejte
něco od klapání. Jidášovi na kalhoty, zítra půjde do roboty.
Loni jsme nevěděli, jak to budou děti zvládat fyzicky, a ukázalo se,
že to zvládly zcela bez problémů! Letos bychom rádi přizvali i mladší
děti než jsou předškoláci z MŠ. Pokud o to budou mít zájem, ať to
přijdou v doprovodu rodičů vyzkoušet. I kdyby šly jen jednou, na
Bílou sobotu je čeká odměna! Truhlář pan František Prokop vám
může v případě zájmu vyrobit originální zámrskou klapačku
(můžete ho zkontaktovat na telefonu 737 661 354).
Zachovejte dětem přízeň a na Bílou sobotu odpoledne
nashledanou!
S pozdravem „KLAP“ - Pavel Tuček

činnosti obce v oblasti požární ochrany pro rok 2015
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Aktuality z mateřské školy

První sníh

Nový rok jsme zahájili trochu netradičně - celý týden s námi v
mateřské škole mohli již od rána pobývat rodiče a hrát si spolu s
námi se stávajícími i s novými hračkami a stavebnicemi.

S povoláním fotografa jsme se seznámili během focení jednotlivců i
celé třídy. V brzké době nás čeká muzikoterapie s manželi
Jasanskými, exkurze do požární zbrojnice, příprava na Velikonoce a
jarní besídku pro rodiče a oslavy Dne Země.
Mgr. Lenka Hejduková, ředitelka MŠ

Masopustní karneval ve školce

Obrazové střípky ze školního života

Nezapomněli jsme ani na Tři krále, které jsme si vyrobili ze dřeva,
polystyrenových koulí a látky.
Radovali jsme se i z prvního (a zatím posledního) letošního sněhu.
Než stačil roztát, postavili jsme na zahradě sněhuláka a zabobovali
jsme si. Potom jsme se již vydali za divadelními pohádkami.
Pohádka “Rukavička“ nás provedla životem lesních zvířat v zimě a
zimním oblečením, pohádka „O dvanácti měsíčkách“ ročními
obdobími. Oběma pohádkami prolínala i příprava předškoláků na
zápis. Ten vyvrcholil pohádkou Divadla Štafličky “Jak šlo kotě k
zápisu“ a především samotným zápisem našich předškoláků do
základní školy. Divadelní představení pokračovala v únoru i v
březnu. Divadlo Štafličky k nám přijelo ještě jednou s pohádkou
„Duhový den u pampelišek“, studentka VOŠ Litomyšl děti
seznámila s druhy loutek – maňásky a marionetami a v Šemberově
divadle jsme shlédli pohádku „Jak Kašpárek s Kalupinkou“ slavili
Velikonoce, během které jsme se humornou formou seznámili s
názvy postních nedělí a zvyky s nimi spojenými.

Milí spoluobčané, tentokrát vám předkládáme akce Základní školy
ve fotografiích. Je jich hodně a dlouhé články se špatně čtou. Po
úspěšném Vánočním koncertu a Dni otevřených dveří v naší škole
před koncem kalendářního roku, jsme stihli v lednu ozdravný pobyt
na horách a zápis do 1. ročníku. Na obě akce velmi rádi
vzpomínáme. Ve druhém pololetí máme ve škole nový kroužek,
který jsme nazvali „ Rytmus v nás“. Hrajeme tu na bubny pod
vedením zkušené lektorky. Je to úžasná muzikoterapie pro děti.
Žáci si kromě bubnů oblíbili i hru na ozvučené trubky, na které
dokáží zahrát již několik písniček. V neděli 8. března jsme
uspořádali ve spolupráci s Obecním úřadem v Zámrsku v
pohostinství V Podskalí Jarní karneval. Děkujeme manželům
Novotným za jejich vstřícnost vůči místní škole a myslivcům za
krásně vyzdobený sál. Možná nevíte, že na škole pracuje celoročně
kroužek logopedie,který vede v tomto oboru vystudovaná Mgr.
Martina Přibylová. Velice se dětem věnuje. Do kroužku se mohou
přihlásit všechny děti, které mají jakékoliv potíže s výslovností.
Koncem dubna se těšíme na výlet do Prahy, kde navštívíme
světovou výstavu o vesmíru. Nenecháme si to ujít! Na závěr bych
chtěla poděkovat všem rodičům, kteří se jakoukoliv měrou podílejí
na akcích naší školy. Ať se jedná o hory, o jarní karneval, o sběr
papíru a hliníku a další potřebné činnosti. Dále panu Jaroslavu
Švecovi za fotodokumentaci a videa z akcí. A v neposlední řadě
panu Milanu Novotnému, který nám vychází vstříc při veškerých
opravách v naší škole.
Přejeme Vám všem krásné jaro!

Naši tři králové

Masopust jsme zakončili tradičním maškarním karnevalem.
Karnevalové soutěže i převleky zaměstnanců školky byly zaměřené
na povolání a řemesla – téma, které bude prolínat aktivitami v
mateřské škole až do jarní besídky. S tím byly spojené i exkurze – do
prodejny nerostů a do dispečinku železniční dopravy na nádraží v
Zámrsku.

Honem na svah
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Jarní karneval

Před zápisem - postavy z Krkonošských pohádek

Jarní karneval

Muzikoterapie

Jarní karneval

Muzikoterapie

Jarní karneval

9 Muzikoterapie

Muzikoterapie

U zápisu byly i pohádkové postavy

Obouváme lyže

Večer na horské chatě

U zápisu - zkouška dovednosti

Z výuky lyžování
"Daňové přiznání"
žebráka
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U zápisu - zkouška u tabule
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