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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobèané,
nacházíme se na poèátku roku 2007 a já mám dnes poprvé pøíležitost oslovit Vás na
stránkách Zámršáèku ve funkci starostky. Tento rok je poèátkem ètyøletého funkèního období
nového obecního zastupitelstva, které Vám dosud na stránkách Zámršáèku nebylo
pøedstaveno. Tento nedostatek dnes chci napravit a složení nového zastupitelstva obce vèetnì
zaøazení jeho èlenù do jednotlivých komisí i jeho volební program máte možnost shlédnout
dále. Nové obecní zastupitelstvo je složeno z pøevážnì mladých lidí, kteøí mají elán a chu pro
obec pracovat. Toto je cenná deviza a vìøme, že se jim jejich plány a pøedstavy dalšího
rozvoje a prosperity obce podaøí uskuteènit.
V minulé dobì bylo v obci vykonáno mnoho práce. Pøes všechny problémy, které byly s
realizací velkých akcí spojeny, jsou zde vidìt výsledky a bude potøeba na tento pozitivní
rozvoj navázat. V letošním roce probìhne vyhotovení návrhu územního plánu obce, který je
v základních rysech již hotov a jehož dokonèení bude pøedcházet široká debata s obèany.
Tento plán bude urèujícím dokumentem pro budoucí plánovanou výstavbu v obci a její další
územní rozvoj. V obci je však tøeba nejen stavìt nové, ale udržovat i to stávající, a to bude v
souèasné dobì vìtší prioritou. Stav støech na budovách základní a mateøské školy není dobrý
a nutnì volá po opravì, stejnì tak je tomu i na budovì bývalé kotelny a dílen. V letošním roce
nás èeká i velká pøestavba kuchynì v mateøské škole, která nevyhovuje souèasným
hygienickým normám dle požadavkù EU. Realizace této pøestavby bude finanènì nároèná a
nepøíjemnì zatíží obecní rozpoèet. Jsme ale pøesvìdèeni, že se investice do školských
zaøízení naší obci do budoucna vyplatí. I když se v souèasné dobì jak mateøská, tak základní
škola pøechodnì potýká s nedostatkem žákù, vìøíme, že tento stav nebude trvalý. Úroveò
obou škol je dobrá a je dosahováno dobrých výchovných výsledkù. Pedagogové z obou škol
vìnují mnoho èasu mimoškolním aktivitám dìtí a myslím si, že žáci budou na první školní léta
strávená v Zámrsku rádi vzpomínat.
V obci byla v roce 2006 realizována støední èást plánovaného chodníku od køižovatky k
poštì. Na tuto èást postupnì navážou další úseky. Je zamýšleno pokraèovat s výstavbou
chodníku dále co nejdøíve, bohužel už zbudovanou èást chodníku postupnì splácíme a
bìhem tohoto roku nebude možné z finanèních dùvodù ve výstavbì pokraèovat. Další vìcí
týkající se komunikací v obci je naøízená výmìna dopravního znaèení v obci. To nás zatíží
další velkou finanèní èástkou, která by se nám spíše hodila na opravy obecních komunikací.
Nejen naši obec, ale i celou Evropu v souèasnosti trápí rozmary poèasí. Vichøice v
loòském roce i v nedávné dobì v obci zdevastovala mnoho stromù a natropila velké hmotné
škody. Èeká nás zodpovìdné posouzení stavu vzrostlých stromù v obci, aby pøi dalších
vichøicích, se kterými zøejmì budeme muset do budoucna bohužel poèítat, neohrožovaly
obyvatele a jejich majetky. Záplavy po loòské zimì naši obec také notnì potrápily a
podepsaly se na bøezích a okolí dalšími škodami. Mimo jiné se protrhla hráz náhonu k bývalé
škrobárnì a voda se rozlévá na vedlejší louku. V pøípadì záplav hrozí další protržení s ještì
vìtší materiální újmou.

-1-

Náhon, který je v majetku obce, je prohlášen národní kulturní památkou a budeme
usilovat o získání státní dotace na jeho opravu. Realizace této opravy bude ale velkým
oøíškem pro stavební firmu, která by práce provádìla náhon je v nepøístupném terénu a z
dùvodu špatného stavu mostù u škrobárny pøes øeku Louènou je pøístup stavební techniky
témìø nemožný.
Nejen chlebem živ je ale èlovìk a také volnoèasové aktivity obèanù, sport a kultura patøí
k životu obce. I v tomto roce chceme podporovat sportovní a kulturní dìní a snažit se pomáhat
všem spolkùm a organizacím, zajišujícím volnoèasové vyžití obèanù. Naše obec má v tomto
ohledu už jistou tradici, akce zde konané mají dobrou úroveò a tento trend bychom rádi
nejen udrželi, ale pokud možno i zlepšili.
Rok 2007 je pøed námi. Na tom, zda bude dobrý, nebo špatný, se kromì vìcí, které
nemùžeme ovlivnit, mùže podílet každý z nás. Vìøme, že rok 2007 bude pro naši obec a pro
všechny její obèany dobrým rokem. Pøeji Vám všem mnoho zdraví a spokojenosti.
Zuzana Tvrzníková, starostka obce

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE
ZÁMRSK ZE DNE 5. 2. 2007 - č. 1
Obecní zastupitelstvo bere na vìdomí informaci zástupcù firmy Šmídl o plánované výstavbì
logistického centra v lokalitì 13-Pv urèené návrhem územního plánu obce Zámrsk jako
prùmyslová zóna. Proti plánované výstavbì logistického centra obecní zastupitelstvo nemá
námitek.

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
- veøejnoprávní smlouvu è. 19/2006/OP s Mìstem Vysokým Mýtem na výkon pøenesené
pùsobnosti na úseku projednávání pøestupkù
- obecnì závaznou vyhlášku 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù, kterou se zároveò
ruší obecnì závazná vyhláška obce Zámrsk 1/2002
- revokaci bodu è. B 1) usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Zámrsk
ze dne 3.11.2006; bod è. B 1) se upravuje ve znìní: „Obecní zastupitelstvo volí: uvolnìnou
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SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA

.

-3-

VOLEBNÍ PROGRAM
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KUPROVKA PODRUHÉ
Milí pøátelé,
možná si vzpomenete na loòský leden, kdy jsme se všichni ze školy vydali
na ozdravný pobyt do Krkonoš. Všechny dìti se nauèily lyžovat a my jsme
z toho mìli velkou radost. I letos jsme zatoužili po Kuprovce. Pøestože se letošní zima moc
nevyznamenala a mnozí kolem nás tvrdili, že sníh mít nebudeme, my jsme se doèkali. Vždy i
tam poøádnì nachumelilo až týden pøed naším pøíjezdem.
Jelo nás 43 výletníkù (30 dìtí a 13 dospìlých). Cestou dìti sledovaly na videu veselou komedii
a cesta jim rychle ubìhla. Ze Strážného nás postupnì odvážela rolba a my jsme se na chatu
dostali již k obìdu. Jeli jsme tam skoro jako domù, protože jsme to na Kuprovce již znali. Dìti
již dopøedu vìdìly,s kým budou spát na pokoji, a moc se na to tìšily.
Trochu je zklamalo poèasí. Bìhem celého týdne po azúru (jak jsme pøezdívali kýèovitì modré
nebe minulý rok) ani zmínky. Hory jsou nevyzpytatelné. Letos nám ukázaly svou druhou
stránku. Loni jsme nezažili, že by foukalo, byla mlha, èi snìhová bouøe (v televizi nazývaná
bílá tma). Letos ano. Jeden den jsme dokonce nemohli dopoledne ven, co dìlala fujavice. Ta
se uklidnila v poledne a odpoledne hurá na svah.
První den jsme zkusili „šlapat“ kopec, protože vlek nejezdil. Bylo to proto, že na nájezdu
pomy (talíøe vleku) ènìly vysoko a nedalo se na nì nasednout. Sníh odfoukal silný vítr. Naše
èást dospìlých pomáhá vlekaøi lopatami házet sníh a upravit nájezd, aby druhý den mohli
všichni jezdit. Èást dìtí ještì téhož dne vyzkoušela vlek u vedlejší chalupy. V dalších dnech
tento vlek využívaly menší dìti. Sjezdovka byla pozvolnìjší a pohodlnìjší nastupování na
vlek. Dìti byly ukáznìné, nenajíždìly na sebe, naopak se snažily pomáhat jeden druhému a
povzbuzovat se. Nad nimi bdìl náš profesionální lyžaøský instruktor „strejda“ František
Smola, který nejen dìtem, ale i dospìlým vysvìtloval techniku jízdy, opravoval chyby a dbal
na to, aby všichni dodržovali jeho pokyny. Pod jeho vedením se všichni velice rychle
zlepšovali.

Výsledky obřího slalomu

Lyžovali jsme celý den. Pøed odchodem na sjezdovku opìt nad námi bdí teta Janíková, které
nikdo neunikne. Všichni musí mít dobré obleèení, musí být suché, natøené tváøe krémem, na
rukách nepromokavé rukavice, v kapse kapesník. Dìti si na to brzy zvykají, neprotestují a
snaží se mít vše v poøádku. Za to tetì Janíkové ještì jednou dìkujeme. Zároveò dìkujeme i
všem ostatním dospìlým rodièùm i prarodièùm, kteøí se našeho pobytu zúèastnili. Všichni
strejda Kajsrlík, Pilaø, Bøeèan, Sonntag, tety Pilaøová, Houžvièková, Bøeèanová nám také
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velice pomáhali. Nikoho nenechali, když nìco nezvládal. Pøiskoèili, když bylo potøeba
zapnout pøaskáèe, pomoci na vleku, postavit pøi pádu, kontrolovat poøádek na chatì, …..
Jsme moc rádi, že s námi jely starší dìti, které se staly vzory pro naše malé. S malými si hrály
rùzné hry, dohlížely na nì, jejich slova braly dìti vážnì. Velice si s nimi rozumìly. Tedy
dìkujeme Vám touto cestou, Anièko Janíková, Míšo Novotný a Nikolko Pilaøová. Zùstaòte
takoví, jako jste byli na Kuprovce.
Letos jsme mìli svoji zdravotnici Jiøinu Pøibylovou, která pøed Kuprovkou prošla
nároèným školením. Pøi pobytu mìla možnost si své znalosti a dovednosti vyzkoušet v praxi.
Za její výborné výsledky dìkujeme.
Na Kuprovce jsme prožili krásný týden plný snìhu, lyžování, her a radosti z kolektivu.
Dìti se mezi sebou snášely velice dobøe, mìly k sobì hezký vztah a rodièe, kteøí s námi
jeli,jsou rádi, že s námi prožili takový týden. Jak øíkají, mají
na co vzpomínat a pojedou s námi zase. Dìti si urèitì vzpomenou,
že na Kuprovce dostaly pololetní vysvìdèení, což se každému
stát nemùže.
Všichni vìøíme, že pøíští rok se opìt všichni
na Kuprovce 2008 (již potøetí) opìt setkáme.

Na závìr dìkujeme Obecnímu úøadu za
vstøícný pøístup pøi øešení sponzorského daru.

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU
Zápis do prvního roèníku se konal v naší základní škole 23. ledna 2007
od 14 do 16 hodin. Pøivítali jsme a zapsali do 1.roèníku šest pøedškolákù. Do 1. roèníku
nastoupí Evièka Gregovská, Blanièka Horáèková, Tomášek Klofanda, Lenièka Novotná,
Lucinka Novotná a Martínek Štula.
Dìti pøi zápisu putovaly pohádkovou øíší skøítkù, kteøí zadávali dìtem rùzné úkoly.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Øeditelství Mateøské školy Zámrsk oznamuje, že pøihlášky dìtí
k zápisu do MŠ na školní rok 2007/2008 je možné podat do
30.4. 2007. K tomuto datu se pøijímají pøihlášky dìtí, které na
zaèátku èi v prùbìhu šk. dosáhnou vìku tøí let a více.

Tiskopisy pøihlášek jsou k dispozici v mateøské škole.
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V prosinci loòského roku jsme byli postaveni pøed nepøíjemné rozhodnutí, jakým
zpùsobem nadále obstarávat v obci svoz komunálního odpadu. Obec po dlouhou dobu
zajišovala jeho svoz a likvidaci vlastními prostøedky. Díky zastaralosti svozové techniky,
našeho tzv. „kuka“ vozu, ale byly svozy v poslední dobì spojeny s problémy. I z toho
vyplynulo rozhodnutí pracovníkù, kteøí doposud pro obec tuto službu zajišovali, se svozem
skonèit. Náš kuka vùz již bohužel neodpovídá souèasným pøedpisùm a požadavkùm,
kladeným na svozovou techniku a finanèní nároènost na poøízení potøebné techniky by byla
velká. Další vìc, která napomohla rozhodnutí se samosvozem v obci skonèit, byl fakt, že
kapacita skládky v Chocni, kam jsme náš odpad ukládali, bude v prùbìhu tohoto roku
naplnìna a dne 31. øíjna 2007 je plánováno uzavøení skládky. Z toho dùvodu jsme byli
nuceni oslovit další možné dodavatele této služby a po posouzení tøí cenových nabídek byla
jako zajišovatel svozu a likvidace komunálního odpadu vybrána firma Ekola Èeské Libchavy
s.r.o. Zpùsob zajišování svozu, jakož i nabídku dodávky popelnic a kontejnerù, mùžete
posoudit z následující nabídky, pøedložené touto firmou.
Svozový den byl pro naši obec urèen na pondìlí s tím, že popelnice by mìly být
pøipraveny již od èasných ranních hodin.
Spoleènost Ekola zajišuje svoz zároveò v nìkolika okolních obcích a ne vždy se podaøí
dodržet stejný èasový termín. Svozová vozidla jsou velkokapacitní, a tedy tìžší a vìtší, než
starý kuka vùz. V souvislosti s tím žádáme obèany, aby pro hladký prùbìh odvozu ve svozový
den umožnili této technice prùjezd, nenechávali zaparkovaná auta v úzkých ulièkách,
popøípadì pøistavili popelnici blíže prùjezdové komunikaci, aby tento vùz nepoškodil
nezpevnìné cesty. Za Vaši vstøícnost a pochopení Vám dìkujeme.
Pøi této pøíležitosti je tøeba zmínit další, pro obèany nepøíjemnou vìc. Na základì
posouzení nákladù, vynaložených na svoz, tøídìní a likvidaci odpadù bìhem minulého
kalendáøního roku jsme došli k èástce pøevyšující 500,- Kè na jednoho obèana. Výše
poplatku, kterou obecní úøad vybíral od obèanù, byla v minulých letech 250,- Kè, zbytek tedy
dotovala obec z rozpoètu. Bylo jen otázkou èasu, kdy bude nutno stanovit vyšší èástku
poplatku. Rozhodli jsme se pøistoupit k tomuto nepopulárnímu kroku a èástka byla zvýšena
na 400,- Kè s platností od 1. ledna 2007.
Všechna vozidla spoleènosti EKOLA Èeské Libchavy s.r.o. jsou vybavena univerzálními
vyklápìèi, které nám umožòují používat pro sbìr odpadù následující typy nádob:

-

plechové nádoby o objemu 110 lt (používány v obci v souèasné dobì)
plastové nádoby na koleèkách o objemu 120 lt
plastové nádoby na koleèkách o objemu 240 lt
plastové kontejnery na koleèkách o objemu 240 lt
PE pytle o objemu 80 - 120 lt
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Spoleènost EKOLA Èeské Libchavy s.r.o. je pøipravena zajistit pro všechny fyzické osoby
dodávky všech typù používaných odpadových nádob (110, 120, 240 a 1100 lt nebo PE
pytlù), a to buï formou pronájmu nebo pøímého prodeje. Uzavøení nájemních smluv, které
øeší i postup pøi ztrátì nebo poškození pronajatých nádob, bude zajištìno pøímo mezi
spoleèností EKOLA Èeské Libchavy s.r.o. a potenciálním nájemcem (fyzickou osobou).
Jednotliví obèané budou mít možnost objednávat sbìrné nádoby telefonicky kterýkoliv
den pøímo ve spoleènosti EKOLA Èeské Libchavy s.r.o., pøièemž jejich dodávky, pøímo na jimi
uvedené adresy, budou zajištìny v pøedem dohodnutém termínu.

Ceny prodeje nebo pronájmu odpadových nádob

*1)
*2)

cena platná pro dodávku nádoby na místo urèené zákazníkem
cena platná pro odbìr zboží ve skladu spoleènosti EKOLA

Zaváděcí nabídka pro dodávky odpadových nádob
Díky tomu, že se Obec Zámrsk rozhodla využít tuto pøedkládanou nabídku na zajištìní
svozu odpadu, zajistí spoleènost EKOLA Èeské Libchavy s.r.o. v prvním roce poskytování
služby dodávky nádob na místa urèená obèany Obce Zámrsk za ceny platné pro odbìr
pøímo ze skladu spoleènosti EKOLA, tzn. s 15% slevou.

Popis organizace svozu směsného komunálního odpadu z popelnic
Spoleènost EKOLA Èeské Libchavy s.r.o. disponuje moderními svozovými prostøedky,
jejichž použití umožní poskytnout Obci Zámrsk nabízenou službu v následujícím rozsahu:
svoz smìsného komunálního odpadu bude zajištìn ze všech typù nádob
používaných spoleèností EKOLA Èeské Libchavy s.r.o., tj. z nádob z plechových
nádob o objemu 110lt, plastových nádob na koleèkách o objemu 120, 240 a 1100
lt a PE pytlù
v rámci provádìného svozu budou obslouženy všechny pøistavené nádoby, do nichž
ukládají odpad fyzické osoby trvale žijící na katastrálním území Obce Zámrsk s tím,
že bude proveden výsyp všech pøistavených nádob bez ohledu na jejich zaplnìní
svoz odpadu bude proveden v èetnosti 39 x roènì, v dohodnutém svozovém dni
pracovníci Ekoly zajistí v prùbìhu svozu odpadu také úklid všech stanoviš
odpadových nádob
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všechna vozidla spoleènosti EKOLA Èeské Libchavy s.r.o. jsou vybaveny mobilními
telefony umožòující okamžité øešení jakýchkoliv nestandardních situací (napø.
neprùjezdnost trasy z dùvodu zaparkovaných vozidel, stavební èinnosti, kalamitní
situace zpùsobené meteorologickými vlivy apod.)
svoz odpadu bude ve stanovené dny proveden i v pøípadì, že na nì pøipadne státem
uznaný svátek nebo den pracovního klidu
v pøípadì vážné poruchy svozového vozidla bude svoz odpadu proveden nejpozdìji
následující pracovní den
v pøípadì neprovedení svozu odpadu v øádném termínu, který je stanoven pro
provádìní svozu nebo v dohodnutý náhradní termín (následující pracovní den) uhradí
spoleènost EKOLA Èeské Libchavy s.r.o. smluvní pokutu ve výši 5 000 Kè za každý
pøípadný den prodlení
Po vysypání odpadu musí pracovníci EKOLY z odpadových nádob umístit tyto na pùvodní
stanovištì a zajistit úklid odpadu vzniklého v souvislosti s manipulací nádob. V pøípadì, že
bude v odpadových nádobách umístìn nevhodný odpad (zpracovatelné kovy, vyøazená
elektrotechnika, kompostovatelný a nebezpeèný odpad, stavební su) z pøistavené nádoby
nebude vysypán.

ROZLOUČENÍ S ROKEM 2006 V MATEŘSKÉ ŠKOLE
S podzimem jsme se pùvodnì rozlouèili Drakiádou. Ale zima ne a ne pøijít. Co dìlat?
Zkusíme se s podzimem rozlouèit ještì jednou! Ale jak? Co tøeba dýòovým odpolednem? Na
slavnostní událost se pøipravují hlavnì dìti. Za pomoci uèitelek vytlaèují do formièek s
podzimní tematikou samotvrdnoucí hmotu. Hotové tvary po zaschnutí barví a tìší se, až
pøijdou do školky jejich blízcí. Hojná úèast rodièù i sourozencù potìšila pøedevším dìti, ale
také ped. pracovnice, které nachystaly i další doplòky, napø. sušené kvìtiny a trávy, semínka,
ubrousky a lepidlo na ubrouskovou techniku a døevìné destièky. „Dýòová slavnost“ mohla
zaèít. Na pùvodnì plánované povídání o oslavách nezbyl èas všichni se pustili s elánem do
práce. Výsledek byl úžasný! Opìt jsme se mohli pøesvìdèit o tom, že když dìti spojí síly se
svými rodièi, je úspìch zaruèen. Nápaditost i šikovnost nejen maminek, ale také tatínkù,
sourozencù a samozøejmì dìtí pøedèila naše oèekávání. Bìhem hodiny se dýnì promìnily v
krásnì ozdobené svícny. A komu se ještì nechtìlo domù, mohl pokraèovat. Døevìná prkénka
byla bìhem chvilky ozdobená motivy z ubrouskù a tvary vyrobenými dìtmi. Hotové výrobky
tentokrát nezdobily školku, ale domovy dìtí.
Èas ubíhá velice rychle a než se èlovìk nadìje, je tady pøedvánoèní èas a tolik oèekávané
chvíle tajemného „tìšení se“ na Vánoce. Èekání si krátíme výrobou dáreèkù a pøáníèek,
pøípravou besídky pro rodièe i vánoèní výzdobou školky.
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14.12. jsme se koneènì doèkali. Ve školce jsme pøivítali spoustu rodièù, prarodièù i
pøátel. Dìti jim s chutí pøedvedly pásmo básnièek o zimì a Vánocích, zazpívaly zimní písnièky
a koledy...Nakonec si mohli všichni užít dárkù, které do školky nadìlil dopoledne Ježíšek v
opravdu hojném množství. Náš velký dík proto patøí také všem, kteøí Ježíškovi na dárky
pøispìli: OÚ Zámrsk, firmì Brück AM spol. s.r.o., firmì SAPA zastoupené ing. Jùzou a
manželùm Martinì a Jiøímu Kalousovým.
Rok 2006 je za námi. Nezbývá, než popøát nejen dìtem, spolupracovníkùm, sponzorùm,
ale také všem obyvatelùm obce šastné vykroèení do roku nového.
Ped. pracovnice MŠ Zámrsk

PO NÁS POTOPA ANEB SPALUJTE, CO HOŘÍ
Èasto láteøíme na komíny prùmyslových podnikù a mnohdy oprávnìnì.
Je však kouø vycházející z našich vlastních komínù ménì škodlivý? Je možné,
že právì z toho vašeho vesele unikají látky podobné nebezpeèným bojovým
plynùm. Mìli bychom proto vìdìt, co do kamen a kotle patøí, nechceme-li sobì,
svým dìtem i vnukùm znièit život.Pøi spalování v kotlích vzniká mnohem více
škodlivin než v prùmyslové spalovnì, a to díky nízké teplotì a nedokonalému
okyslièování, pøi kterém hoøení probíhá. Spalováním odpadù se vytváøejí
nebezpeèné látky fenoly, èpavek, kyanidy aj. Tyto látky zpùsobují dlouhodobá onemocnìní
horních cest dýchacích, oslabování imunitního systému a rakovinu. Pøi spalování plastù
(napø. sáèky, igelitové tašky, kelímky, elektroizolaèní materiál, textilní vlákna, polystyrénové
tácky aj.) se uvolòují do ovzduší tìžké kovy usazující se v krvi, jedovatý oxid uhelnatý, etylén,
který ve vysokých koncentracích zpùsobuje narkózu, propylen s narkotickými úèinky a
negativním vlivem na krevní obìh a styren, který je rovnìž jedovatý.
Nejnebezpeènìjší je spalování PVC, ze kterého se vyrábí novodurové trubky,
podlahové krytiny, pláštì do deštì, ubrusy, hadice a lahve na èistící prostøedky. Hoøením
vzniká kyselina chlorovodíková, která silnì dráždí horní cesty dýchací. Spálením 1 kg PVC se
uvolní 1,5 litru 37% kyseliny chlorovodíkové bìžnì prodávané v obchodech. Rovnìž se
uvolòuje fosgen a plynný chlór, jež se používaly v 1. svìtové válce jako bojové nervové plyny.
Pøi pálení døevotøísky se rozkládají a uvolòují formaldehyd a fenoly. Jedná se o
nebezpeèné jedy (rakovinotvorné látky) se silným dráždivým úèinkem.
Divit se èastosti onemocnìní našich dìtí je pokrytectví. Prostøedí, ve kterém
vyrùstají, jim nièíme velmi nevybíravým zpùsobem sami. Všechno je v našich rukou. Mùžeme
si vybrat: cestu pohodlí, nebo cestu života. Zkusme se zaèít chovat tak, aby se za nás nemuseli
stydìt. Po nás nepøijde potopa, ale naše krev.
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STAVEBNÍ ZÁKON
Dne 1.1. 2007 nabývá úèinnosti Zákon è. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním øádu („nový stavební zákon“), který plnì nahrazuje Zákon è.50/1976 Sb. Nový
stavební zákon nepøedpokládá výkon stavebnì správní èinnosti na obcích I.typu, tzv.“malých
stavebních úøadù“, tj. i obce Zámrsk. Obce tohoto typu již nebudou vykonávat žádnou
povolovací a správní èinnost ve vztahu ke stavební èinnosti, tedy ani u drobných staveb,
stavebních úprav nebo udržovacích prací. Správní a povolovací pravomoce v plném
rozsahu pøebírá stavební úøad ve Vysokém Mýtì. Stavební komise bude od 1.1.2007
zajišovat funkci iniciativního a poradního orgánu v samostatné pùsobnosti, tzn. vlastní
investièní akce, úèast ve správních øízeních jako úèastníka øízení apod.
Nový stavební zákon doznal mnoho výrazných zmìn, které není možno obsáhnout
v tomto èlánku. Na okraj uvádím èást znìní Nového stavebního zákona, která nás drobné
stavebníky bude asi nejvíc zajímat:
Díl 1: Povolení a ohlášení
§ 103 Stavby, terénní úpravy, zaøízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení
ani ohlášení
(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úøadu nevyžadují
a) budovy, a to
1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavìné plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zaøízení ani vytápìní,
neslouží k ustájení zvíøat a nejde o sklady hoølavých kapalin a hoølavých plynù;
2. stavby pro zemìdìlství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavìné plochy a do
5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvíøat, pro chovatelství a
zemìdìlských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hoølavých látek (napø.
seníky, sušièky, sklady hoølavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
3. stavby pro plnìní funkcí lesa do 70 m2 zastavìné plochy a do 5 m výšky, bez
podsklepení;
4. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavìné ploše do 16 m2 a
do 5 m výšky;
5. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavìné plochy a
do 5 m výšky;
6. pøístøešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veøejné dopravì, a jiné veøejnì
pøístupné pøístøešky do 40 m2 zastavìné plochy a do 4 m výšky;
Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží,
b) technická infrastruktura a doprovodná technická zaøízení pro rozvod vody, energií,
tepla, pro zajištìní služeb elektronických komunikací, pro odvádìní odpadních a dešových
vod a vìtrání, a to
1. nadzemní a podzemní komunikaèní vedení sítí elektronických komunikací, vèetnì
jejich opìrných a vytyèovacích bodù, a telefonní budky, vèetnì pøípojných komunikaèních
vedení veøejné komunikaèní sítì a pøípojných energetických vedení, zejména pro veøejné
telefonní automaty a jejich stavební úpravy;
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2. vedení technického zaøízení uvnitø budov a jejich stavební úpravy;
3. povrchová zaøízení pro rozvod nebo odvod vody na zemìdìlské pùdì nebo na
pozemcích urèených k plnìní funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;
4. zaøízení, která jsou souèástí nebo pøíslušenstvím energetické soustavy;
5. stavební úpravy kotelen, pokud se pøi nich podstatnì nemìní jejich parametry, topné
médium nebo zpùsob odvodu spalin;
6. topné agregáty, èerpadla a zaøízení pro solární ohøev vody;
7. stavební úpravy energetických vedení, vodovodù a kanalizací, pokud se nemìní jejich
trasa;
8. pøípojky vodovodní, kanalizaèní a energetické v délce do 50 m,
c) stožáry, antény a jiná zaøízení, a to
1. konstrukce chmelnic, vinic a sadù;
2. antény, vèetnì jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikaèních
zaøízení do celkové výšky 15 m;
3. sirény, vèetnì jejich podpìrných konstrukcí a souvisejících zaøízení do celkové výšky
1,5 m;
4. signální vìže, signály a pyramidy pro zemìmìøické úèely;
5. podpìry lanových drah, které nevedou pøes veøejné komunikaèní plochy a slouží pro
nákladní dopravu, pro které bylo vydáno rozhodnutí o umístìní stavby;
6. stožáry pro vlajky;
7. bleskosvody a zaøízení, které tvoøí jeho souèást;
8. informaèní a reklamní zaøízení o celkové ploše menší než 0,6 m2;
9. informaèní a reklamní zaøízení, u nichž byla územním rozhodnutím nebo územním
souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 mìsíce a jejichž celková výška nepøekraèuje
10 m a celková plocha 20 m2;
10. informativní znaèky a oznámení na pozemních komunikacích;
11. oznaèení budov státních orgánù a orgánù veøejné správy, oznaèení veøejnì
prospìšných staveb, staveb právnických osob a fyzických osob podnikajících podle
zvláštních právních pøedpisù a oznaèení nemovitých kulturních památek podle zvláštního
právního pøedpisu32), popøípadì znaèkou stanovenou mezinárodní smlouvou,
d) zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opìrné zdi, oplocení, a to
1. zásobníky pro zkapalnìné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 urèené
výhradnì pro odbìr plynné fáze;
2. zásobníky na vodu nebo jiné nehoølavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m;
3. zásobníky na uskladnìní zemìdìlských produktù, krmiv a hnojiv do objemu 50 m3 a
do výšky 3 m mající doklad o shodì s technickými požadavky podle zvláštního právního
pøedpisu39);
4. nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejménì 50 m od budov s obytnými
nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;
5. bazény do 40 m2 zastavìné plochy;
6. ploty do výšky 1,8 m, které nehranièí s veøejnými pozemními komunikacemi a
veøejným prostranstvím1);
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7. oplocení pozemkù pro zemìdìlské a lesnické úèely bez podezdívky;
8. opìrné zdi do výšky 1 m, které nehranièí s veøejnì pøístupnými pozemními
komunikacemi a s veøejným prostranstvím,
e) udržovací práce, jejichž provedení nemùže negativnì ovlivnit zdraví osob, požární
bezpeènost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostøedí a bezpeènost pøi užívání a nejde o
udržovací práce na stavbì, která je kulturní památkou,
f) terénní úpravy a zaøízení malého rozsahu, a to
1. úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou vìtší než
300 m2 a nehranièí s veøejnými pozemními komunikacemi a veøejnými prostranstvími1);
2. výkopy a násypy pro uložení zásobníkù podle písmene d) bodù 1 až 3;
3. skladové, výstavní a manipulaèní plochy do 200 m2, které neslouží pro skladování a
manipulaci s hoølavými látkami a chemickými látkami, které mohou zpùsobit zneèištìní
životního prostøedí;
4. odstavné plochy pro jízdní kola, vèetnì konstrukcí pro uchycení kol;
5. stavby mostních vah,
g) ostatní stavby a zaøízení, a to
1. dùlní díla, dùlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách,
pokud podléhají schvalování a dozoru orgánù státní báòské správy podle horních pøedpisù;
2. cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi a divadlo;
3. pøenosná zaøízení, konstrukce a lešení;
4. propustky na úèelových komunikacích;
5. výrobky, které plní funkci stavby, vèetnì nosných konstrukcí pro nì, nepodsklepené,
pokud nebudou sloužit k užívání osobami nebo k ustájení zvíøat,
h) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemìní se
vzhled stavby ani zpùsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivù na životní prostøedí11)
a jejich provedení nemùže negativnì ovlivnit požární bezpeènost.
(2) Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které nevyžadují
stavební povolení ani ohlášení, vymezuje zvláštní právní pøedpis40).
§ 104 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zaøízení a udržovacích prací
(1) K provedení jednoduchých staveb uvedených v odstavci 2 písm. a) až d), jejichž návrh
je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, s územnì plánovací informací (§ 21), které
jsou umisovány v zastavìném území nebo v zastavitelné ploše, pomìry v území se jimi
podstatnì nemìní a které nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu,
postaèí ohlášení bez pøedchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Spolu s
ohlášením stavebník stavebnímu úøadu doloží, že o svém stavebním zámìru prokazatelnì
informoval vlastníky sousedních pozemkù a staveb na nich; ti mohou pøíslušnému stavebnímu
úøadu oznámit své pøípadné námitky proti stavbì do 15 dnù ode dne, kdy byli stavebníkem
informováni.
(2) Ohlášení stavebnímu úøadu vyžadují
a) stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavìné plochy, s jedním podzemním
podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvìma nadzemními podlažími a podkrovím,
b) podzemní stavby do 300 m2 zastavìné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou
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vodním dílem,
c) stavby do 300 m2 zastavìné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly
do 1000 m2 zastavìné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s
jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a doèasné na dobu nejdéle 3 let,
d) stavby do 25 m2 zastavìné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím,
podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
e) vìtrné elektrárny do výšky 10 m,
f) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bodì 1,
g) stavby zaøízení staveništì neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a),
h) pøípojky neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b) bodì 8,
i) stavby opìrných zdí do výšky 1 m neuvedené v § 103 odst. 1 písm. d) bodì 8,
j) informaèní a reklamní zaøízení na stavbì nebo na pozemku neuvedená v § 103 odst. 1
písm. c) bodech 8 a 9 a stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
k) výrobky, které plní funkci stavby a které nejsou uvedeny v § 103 odst. 1 písm. g) bodì 5,
l) cirkusové stany neuvedené v § 103 odst. 1 písm. g) bodì 2,
m) antény, vèetnì jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikaèních
zaøízení, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c) bodì 2,
n) stavební úpravy pro zmìny v užívání èásti stavby, kterými se nezasahuje do nosných
konstrukcí stavby, nemìní se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivù na životní prostøedí11),
o) sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti,
p) udržovací práce na stavbì neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e).
(3) Ohlášení nevyžadují jednoduché stavby, terénní úpravy a zaøízení, u kterých to stavební
úøad podle § 78 odst. 2 stanovil.
(4) Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které vyžadují
ohlášení, vymezuje zvláštní právní pøedpis40).
Vìtšina potøebných formuláøù (ohlášení jednoduché stavby, terénních úprav, zaøízení a
udržovacích prací, žádosti o stavební povolení atd.) budou k dispozici na Obecním úøadì v
Zámrsku.
Obecní úøad zaregistroval na sklonku minulého roku informace o investièním
zámìru fy Šmídl s.r.o. Žamberk. Jedná se o výstavbu velkého logistického centra, situovaného
podél silnice I/35. Tento areál by mìl zaèínat vedle køižovatky u autobazaru, kde by mìl být
vjezd pøibližnì v místì dnešní parkovací plochy naproti vjezdu do autobazaru. Komplex hal
a zpevnìných manipulaèních ploch by mìl probíhat pøibližnì k odboèce ze silnice I/35 do
Janovièek. Pøedpokládá se pohyb min. 30 kamiónù dennì. Tato stavba by výraznì ovlivnila
život všech obyvatel naší obce, zvláštì Nové Vsi a Janovièek. Zamýšlené umístìní této stavby
je v rozporu s dokonèovaným územním plánem, který udává jasná pravidla a smìr
budoucího rozvoje a výstavby na katastru naší obce. Obecní úøad nesouhlasí s umístìním
stavby logistického centra v uvedené lokalitì. Zástupcùm firmy Šmídl s.r.o. Žamberk bylo
nabídnuto vhodnìjší území urèené pro prùmyslovou výstavbu v územním plánu, nacházející
se pøi silnici I/35 pøibližnì naproti areálu firmy Brück a.m.
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INFORMACE K POVOLENÍ ODBĚRU PODZEMNÍCH NEBO
POVRCHOVÝCH VOD A K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Tyto informace budou zveøejnìny v prùbìhu bøezna v obecní prodejnì a na obecním úøadì

FOTBAL
ROZLOSOVÁNÍ I. B. TØÍDY - MUŽI - JARO 2007
1. 4.
7. 4.
15. 4.
21. 4.
29. 4.
6. 5.
8. 5.
12. 5.
20. 5.
26. 5.
3. 6.
9. 6.
17. 6.

NE
SO
NE
SO
NE
NE
ÚT
SO
NE
SO
NE
SO
NE

16,00
16,00
16,30
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

Zámrsk - Vysoké Mýto „B“
Sebranice - Zámrsk (odj. Zámrsk v 14,15 pøes Vraclav a V. Mýto)
Zámrsk - Proseè
Kamenná Horka - Zámrsk (odj. Zámrsk v 15,00 pøes Vraclav a V. Mýto)
Zámrsk - Svitavy „B“
Èeská Tøebová „B“ - Zámrsk (odj. Zámrsk v 15,00 pøes Vraclav a V. Mýto)
Dolní Újezd „B“ - Zámrsk (odj. auty v 15,15 sraz v Dolním Újezdì v 16,00)
Rychnov na Mor. - Zámrsk (odj. Zámrsk v 14,45 pøes Vraclav a V. Mýto)
Zámrsk - Pomezí
Vermìøovice - Zámrsk (odj. Vys.Mýto v 14,45 pøes Vraclav a Zámrsk)
Zámrsk - Králíky
Polièka „B“ - Zámrsk (odj. Zámrsk v 15,15 pøes Vraclav a V. Mýto)
Zámrsk - Horní Újezd

Pøípadné zmìny datumu a èasu budou vèas oznámeny.

ROZLOSOVÁNÍ OP - STARŠÍ ŽÁCI - JARO 2007
6. 4.
15. 4.
22. 4.
29. 4.
5. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6.
10. 6.
17. 6.

SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE

13,15
13,30
10,00
14,00
13,30
14,00
13,00
14,00
14,00
13,30
14,00

Rudoltice - Zámrsk (odj. Zámrsk v 11,45 hod.)
Zámrsk - Tatenice
Kerhartice - Zámrsk (odj. Zámrsk v 9,00 hod.)
Zámrsk - Dolní Dobrouè
Brandýs n/Orl. - Zámrsk (odj. Zámrsk v 12,30 hod.)
Zámrsk - Zálší
Žichlínek - Zámrsk (odj. Zámrsk v 11,00 hod.)
Libchavy - Zámrsk (odj. Zámrsk v 13,00 hod.)
Zámrsk - Albrechtice
Sloupnice - Zámrsk (odj. Zámrsk v 12,30 hod.)
Zámrsk - Klášterec n/Orl.

Odjezdy na jednotlivá utkání jsou orientaèní, pøesné odjezdy urèí vedení mužstva.

- 15 -

HODNOCENÍ PODZIMNÍ SEZONY ROČNÍKU
2006 - 2007 STARŠÍ ŽÁCI
Starší žáci sehráli v Okresním pøeboru celkem jedenáct utkání, z toho šest utkání na
domácím høišti a pìt utkání na høištích soupeøù. Umístili se na druhém místì tabulky se ziskem
26 bodù za 8 výher, 2 remízy a jen 1x prohráli. Nastøíleli 58 gólù a od soupeøù obdrželi
pouze 10 gólù, o které se podìlili: M.Vomoèil 19, D.Svatoš a R.Matoušek po 7, T.Hermann a
F.Kopecký po 6, T.Richter 4, V.Král 3, M.Novotný 2, M.Bártek, T.Koèí, T.Lorenc po 1, jednu
si dal soupeø vlastní.

Výsledky OP starších žáků:
D.Dobrouè - Zámrsk
Zámrsk - Brandýs n/O.
Zálší - Zámrsk
Zámrsk - Žichlínek
Zámrsk - Libchavy
Zámrsk - Rudoltice
Albrechtice - Zámrsk

0:4
6:3
0:3
3:1
6:0
2:2
0:9

M.Vomoèil 2, R.Matoušek, T.Richter
M.Vomoèil 2, F.Kopecký, T.Richter, R. Matoušek, T.Hermann
F. Kopecký, T.Richter, M. Novotný
M.Vomoèil, T.Lorenc, T.Hermann
M.Vomoèil 2, V.Král, R. Matoušek, F. Kopecký, T.Hermann
M.Vomoèil 2
R.Matoušek 3, F.Kopecký, D. Svatoš, T.Hermann, M.Novotný,
T.Koèí, vlastní
Zámrsk - Sloupnice
1 : 1 T.Richter
Klášterec n/O. - Zámrsk 2 : 0
Tatenice - Zámrsk
0 : 7 D.Svatoš 3, F.Kopecký 2, Vomoèil, V.Král
Zámrsk - Kerhartice
17 : 1 M.Vomoèil 9, D.Svatoš 3,Hermann 2, V.Král, M.Bártek,
R.Matoušek,

Tabulka OP starších žáků:
1. Dol.Dobrouè
2. SK Zámrsk
3. Rudoltice
4. Klášterec n/O
5. Kerhartice
6. Sloupnice
7. Libchavy
8. Brandýs n/O.
9. Zálší
10. Žichlínek
11. Tatenice
12. Albrechtice

9
8
8
7
6
5
5
5
2
1
1
0

1
1
2
1
1
2
2
1
0
5
3
2
1
5
1
5
1
8
3
7
0 10
1 10

49
58
34
47
48
16
32
24
17
18
5
3
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: 12
: 10
: 18
: 11
: 44
: 13
: 20
: 21
: 39
: 29
: 67
: 67

28
26
25
23
18
18
16
16
7
6
3
1

HODNOCENÍ PODZIMNÍ SEZONY ROČNÍKU 2006 2007 MLADŠÍ ŽÁCI
V Okresním pøeboru sehráli mladší žáci formou ètyø turnajù celkem dvanáct utkání, ve
kterých 9x vyhráli, 1x hráli nerozhodnì a 2x prohráli. Ve své skupinì skonèili s pøehledem
na 1. místì se ziskem 28 bodù a skórem 67 : 11.

Jednotlivé výsledky:
Zámrsk - Èermná n/O.
Zámrsk - Sopotnice
Zámrsk - Sruby

1:4
3:2
4:1

9:0
10 : 0
10 : 0

7:1
11 : 0
3:1

0:1
3:3
6:0

Tabulka OP mladších žáků - minifotbal
1. Zámrsk
2. Èermná n/Orl.
3. Sopotnice
4. Sruby

9
6
3
3

1
1
3
1

2
5
6
8

67
29
23
13

:
:
:
:

13
29
45
45

28
19
12
10

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 25. listopadu ve SPOZu probìhlo již tradièní vítání obèánkù.
Pøivítali jsme Lucii Beèièkovou a Emmu Komárkovou
Dne 24. února jsme pøivítali Ilonu Horáèkovou, Kateøinu Peterkovou,
Anežku Martincovou a Dorotku Vaøeèkovou.
80 let - oslavila paní Miloslava Jiroutová
- oslavil pan Milan Toušek
86 let - oslavila paní Marie Vašková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V lednu oslavil životní jubileum významný obyvatel Zámrsku, pan Milan Toušek.
Dovolte mi krátké pozastavení se nad životem, ale i celkovým životním dílem tohoto
muzikanta, skladatele, spisovatele, léèitele, ale i technika.
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Milan Toušek
(nar.16.1.2927)
je èlovìk s bohatým nadáním. Celým životem ho provázela hudba, pøestože ji nemohl kvùli
problémùm, které pøinášela doba, studovat profesionálnì. Stýkal se napø. s hudebními
skladateli Pavlem Èotkem, Luborem Bártou, Františkem Kovaøíèkem.
Jako technik se celý život vìnoval práci ve vývojovém oddìlení tehdejšího n.p.Karosa ve
vysokém Mýtì. Získal øadu patentù, které byly úspìšnì uvádìny v život.
Od šedesátých let se zabýval intenzivnì biotroniku, s øadou úspìchù. Od osmdesátých let
dodnes je vyhledáván jako známý léèitel. Za svùj život vydal znaèné množství knih
zabývajících se právì tìmito obory.
Jeho hudební profil je pestrý. Ovládá hru na øadu nástrojù (mj. hru na cimbál). Vedl
dixielandovou kapelu, taneèní orchestr s dívèím pìveckým triem, pozdìji kavárenskou
kapelu, pro které komponoval i aranžoval. Nìkolik jeho skladeb z tohoto období se dodnes
vysílá na vlnách rozhlasu, byly také nahrány na gramofonové desky (napø. s orchestrem G.
Broma).
Pùsobil také v oblasti folkloru, a to v letech 1952-1954 a v sedmdesátých letech, jako
primáš lidové muziky v Chocni i v Ústí nad Orlicí. V roce 2004 vyšla kniha „U Chocnì
hájeèek“ sbírka lidových písní z východních Èech, ke které dalo podnìt období 50.let, ve
kterých sbíral se svými pøáteli lidové písnì z okolí blízkého i vzdálenìjšího, zvl. pak na
Hlinecku.
Od mládí se osobitým zpùsobem pohybuje i v oblasti tzv.artificiální hudby, od
sedmdesátých let dokonce tvoøí cyklické skladby (napø. Podorlická suita) èi opery (napø. Rùže
žlutomodøe puntíkovaná). Soustøeïuje se tematicky na východní Èechy. Jeho skladby
premiérovaly orchestry z Prahy, Litomyšle, Pardubic, zpívali pak mj. èlenové ND, Státního
divadla èi studenti konzervatoøe. Píše zvláštì pro muzikanty místní èi z nejbližšího okolí, pro
smíšené èi dìtské sbory, pro rùzná seskupení èi sólisty.
Od roku 1952 je èlenem OSA.
I my, obyvatelé Zámrsku, se pøipojujeme k øadì gratulantù a pøejeme pevné zdraví,
hodnì pracovních úspìchù a životní pohody.

