uvedenému zastupitelstvo v minulosti vždy schválilo uvedený
počet zastupitelů i zřízení rady. K odměnám zastupitelů: Po
odečtení odvedených daní, které jsou také zahrnuty do
rozpočtované částky, dostávají zastupitelé měsíční odměnu 207,Kč, předsedové komisí a výborů 690,- Kč a členové rady 874,- Kč. V
případě sloučení funkcí, jako je tomu např. u Karla Kouřila jako
předsedy kontrolního výboru a člena rady, platí pouze jedna
odměna, a to ta vyšší. Všichni zastupitelé jsou zároveň členy výborů
nebo komisí, které se schází a pracují i mimo jednání zastupitelstva
a rady. Když spočítáme veškerý čas, který tito lidé věnují činnosti
pro obec ve svém volném čase, po večerech nebo o víkendech, je
jasné, že jejich odměna za vykonávání funkce je pouze symbolická.
Otázka: „Proč máme v obci tak vysoké hřbitovní poplatky? Naše
poplatky jsou srovnatelné spíš s poplatkem ve městech, v
některých obcích platí poplatky mnohem menší. “Odpověď: V roce
2007 obec přistoupila na základě cenové regulace a doporučení
Ministerstva vnitra k výpočtu ceny za pronájem hrobových míst na
základě skutečných vynaložených nákladů na údržbu a provoz
hřbitova (úklid hřbitova, sekání trávy, údržba, odvoz odpadu, el.
energie aj.). Do těchto nákladů se samozřejmě nezapočítává
obnova staveb nebo investiční akce, jako byla například
rekonstrukce schodiště u hrobky Jeníků Zásadských v ceně téměř 1
mil. Kč. Součet příjmů za pronájem hrobových míst by měl
vynaloženým nákladům odpovídat a v případě zdejšího hřbitova
byl stanoven na 86 Kč/m2. Zkontrolovala jsem výdaje a příjmy,
týkající se místního hřbitova za období od roku 2008 do roku 2015
včetně – výdaje v tomto období činily 647.379,- Kč a příjmy
561.696,- Kč . Obec tedy za uvedených 8 let doplatila na provoz
hřbitova částku přes 85 tisíc korun. V případě nižších hřbitovních
poplatků by byl doplatek vyšší. Navíc, ne všechny hroby jsou v
pronájmu místních občanů. Finance, které nemusíme vynaložit na
hřbitov, můžeme využít ve prospěch místních přímo v naší obci.
Na další dotazy, vznesené na posledním zasedání zastupitelstva
obce, odpovídá dále Pavel Matys v samostatném článku. (Musím
doplnit, že jeho článek jsem si přečetla až těsně před odesláním
Zámršťáčku do tiskárny. Pavlovým přáním bylo, abych v článku nic
neměnila, učinila jsem tak tedy. Pavle, děkuji!
Zuzana Tvrzníková, starostka

čas utíká jako voda, za chvíli bude konec roku 2016 a máte před
sebou další číslo Zámršťáčku. Opět v něm přinášíme různé
informace a také se snažíme reagovat na různé dotazy a
připomínky občanů. Dnes bychom chtěli spolu s místostarostostou
Pavlem Matysem raegovat na dotazy, vznesené na zastupitelstvu
dne 25. října.
Příprava tohoto zasedání zastupitelstva byla pro nás, zástupce
obce, stejně jako pro právního zástupce naší obce Mgr. Mačku
tentokrát dost náročná, protože v průběhu jednání mělo dojít ke
schválení převodů rodinných domů na sídlišti Na Skalce do
vlastnictví jejich stávajících nájemců a vzápětí po ukončení jednání
měly být podepsány smlouvy. Jednání proto bylo pro přítomné
občany, čekající na diskusi a možnost vznést své dotazy a
připomínky k různým záležitostem, suché a nezáživné a došlo i k
nevhodnému a nezákonnému narušování jednání zastupitelstva.
Netrpělivost přítomných, kterým byly převody domů lhostejné,
samozřejmě chápu. Veřejné zasedání má ale průběh stanovený
zákonem a v případě nesprávného postupu mohou být přijatá
usnesení i neplatná, takže obzvláště v závažných záležitostech
převodů majetku je třeba postupovat zodpovědně. Aby nemohlo
dojít k pochybení, byl zasedání přítomen i Mgr. Mačka.
V případě potřeby je ale možno při schvalování programu změnit
pořadí projednávaných bodů. Proto jsme se rozhodli, že na příštích
zasedáních zařadíme bod „Diskuse“ mezi první body programu.
Pokud tedy na zastupitelstvo přijde někdo, kdo má věcné
připomínky k chodu obce nebo potřebuje zodpovědět svůj dotaz a
další projednávané záležitosti ho nezajímají, bude moci po vyřízení
své záležitosti odejít a zastupitelé budou moci pokračovat v
programu včetně nezbytných formalit. Vznesené všeobecné
dotazy, a týká se to i dotazů vznesených jinde, než na
zastupitelstvu, se také budeme snažit vždy zodpovědět v některém
z následujících Zámršťáčků.
A teď k dotazům z 25. října:
Otázka: „Proč potřebujeme v Zámrsku 15 zastupitelů? Není to
zbytečné odčerpávání peněz z rozpočtu obce na jejich odměny?“
Odpověď: Naše obec má široké spektrum projednávaných
záležitostí, které často nesnesou odklad a je třeba je rozhodnout v
širším plénu. K jejich projednání je nutné se scházet průměrně
jednou za dva týdny a přijmout usnesení, jak bude ta která
záležitost vyřešena. Jak jsem již uvedla výše, zasedání
zastupitelstva má svá administrativně náročná zákonná pravidla, a
v případě jejich nedodržení nejsou přijatá usnesení platná. Naproti
tomu jednání rady obce jsou mnohem pružnější, rada se může
scházet častěji a proto je v naší obci zřízena. Zákonem o obcích č.
128/2000 Sb. je jasně vymezeno, které pravomoci spadají pod
zastupitelstvo obce, rada je zastupitelstvu zodpovědná a nemůže
tedy dojít za zády ostatních členů zastupitelstva k nějakému
závažnému a pochybnému rozhodnutí. Zákon o obcích však
zároveň říká, že rada obce, která má vždy nejméně 5 členů, může
být zřízena pouze v případě, že zastupitelstvo obce je nejméně 15ti
členné. Snížení počtu zastupitelů stanovuje zastupitelstvo obce do
určitého termínu před konáním voleb, a právě vzhledem k výše

Rybáři Zámrsk zajistí
prodej vánočních kaprů
dne 23.12.2016. Závazné
objednávky můžete
nahlásit do 12.12.2016
v obecní prodejně nebo
u pana Milana Novotného

na tel. 605 811 209.
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komunikace, bylo by nesmyslné a nehospodárné tyto komunikace
letos plošně opravovat a pak do nich příští rok znovu „řezat“.
Musím ještě zmínit jednu „maličkost“, která není navenek vidět.
Nejen za zdárný průběh všech akcí, které se v poslední době
povedly, musím poděkovat především paní starostce Zuzaně
Tvrzníkové. Její nezlomnost, osobní přístup a houževnatost je pro
mne velkou inspirací. Právě paní starostka přispěla největším dílem
ke zdárnému vybudování nejen kanalizace a obecních komunikací,
včetně administrace všech dotací. Dále zaslouží paní starostka
(včetně paní Ivety Kalousové a Jindřišky Hanušové) velké uznání za
výborně vedenou administrativu obce, která je vzhledem k
zpackané legislativě čím dál objemnější a nepříjemnější. Neúměrný
čas, který často tráví do nocí na obecním úřadě většinou kvůli
administrativě, je až neuvěřitelný a mnoho z nás by její pracovní
tempo dlouhodobě nezvládlo. V poslední řadě nesmím
zapomenout také na její vzornou reprezentaci při různých
jednáních, které naši obec posouvají dál. Zuzko, děkuji!
Na závěr Vám všem musím poděkovat za stále vzorný přístup,
spolupráci a trpělivost během výstavby kanalizačních přípojek a
oprav komunikací, kde to občas taky „skřípalo“.
Pavel Matys, místostarosta a předseda komise pro výstavbu

Vážení spoluobčané,
jelikož se v poslední době vyrojilo několik dotazů k stavební činnosti
v obci, zkusím odpovědět na ty hlavní, které zazněly na posledním
veřejném zasedání zastupitelstva:
1. Proč jsme museli budovat kanalizaci, když by měla být vystavěna
od počtu obyvatel 2 tisíc? Proč máme svedenou kanalizaci až do
ČOV Vysoké Mýto, když by mohly být čističky 3-4 u nás v obci?
Tato povinnost vyplývá z čl. II odst. 6 závěrečných a přechodných
ustanovení zavedených novelou zákona č. 254/2001 Sb., o vodách:
„Obce, jejichž současně zastavěné území je zdrojem znečištění o
velikosti nad 2 000 ekvivalentních obyvatel, nebo ty, které této
velikosti dosáhnou do 31. prosince 2010, jsou povinny nejpozději
do 31. prosince 2010 zajistit odkanalizování…“. Toto ustanovení
přitom bylo zavedeno na základě směrnice č. 91/271/EHS, která
váže povinnost vybudovat kanalizaci nikoli na obce o velikosti nad
2000 obyvatel, ale na aglomerace, tedy zastavěné oblasti bez
ohledu na hranice obce. Je tedy třeba chápat ustanovení zákona ve
smyslu směrnice.
Podle § 4 zákona o vodovodech a kanalizacích Pardubický kraj
zpracoval a schválil Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Pardubického kraje, ze kterého jsme vycházeli. V tomto
koncepčním materiálu je pro jednotlivé obce navržen finančně
únosný způsob odkanalizování. Dalším faktem je, že naše obec leží
v území vyžadujícím zvláštní ochranu (chráněná oblast přirozené
akumulace vod CHOPAV), proto jsme také obdrželi dotaci z
Operačního programu Životní prostředí.
Protože projekt kanalizace připravovalo již několik zastupitelstev
před námi a stálo je to všechny spoustu nervů i úsilí, považovali
jsme přímo za svou morální povinnost dovést tuto akci do
vítězného konce. Ano, mohli jsme kanalizaci „zaseknout“ a zvláště
neřešit. Jenomže to by se nám do budoucna stejně ve zlém vrátilo.
Stejně budou všechny zbylé obce donuceny vyřešit odpadní vody,
takže je to nemine a bude je to více bolet. Protože už bude v
budoucnu míň peněz na dotace, budou mít problém celou akci
ufinancovat. Navíc obce, které nestihly kanalizaci vybudovat,
budou v dalších žádostech o jiné dotace (komunikace, chodníky
atd.) méně ohodnoceny a tím budou mít menší šance než naše
obec.
Příprava obecní kanalizace měla tedy dlouhodobý vývoj už od
sedmdesátých let. V devadesátých letech následovalo několik
studií s finančním posouzením jednotlivých řešení. Varianta
centrálního čištění odpadních vod na čistírnu odpadních vod ve
Vysokém Mýtě byla nakonec několika autorizovanými osobami
opakovaně vyhodnocena z pohledu investičních i provozních
nákladů jako nejpříznivější, proto byla takto dále zapracována a
vybudována. Pokud bychom totiž měli 3 4 čistírny odpadních vod v
obci, museli bychom do výše stočného zahrnout i částku na
kompletní obnovu čistírny, jejíž životnost je spočítána na 30 let.
Každá ČOV dnes přijde na 4 8 miliónů korun a tuto částku bychom
museli rozpočítat všem nemovitostem do stočného na 30 let. Pak
by se stočné vyšplhalo na vyšší částku, která by nebyla asi přijatelná
pro nikoho z nás. Navíc bychom museli zajistit a platit odbornou
firmu, která by se starala o provoz našich čistíren.
Nakolik bylo naše rozhodnutí správné, pustit se do tak objemných
staveb kanalizace a komunikací, posoudí objektivně až další
generace.
2. Proč nebyla opravena komunikace naproti poště směrem od
čp.128 (Dostálovi) až po čp.136 (Šmejdovi)?
V současné době probíhá projektová příprava na dostavbu
kanalizace Staré sídliště. Jedná se právě o tuto ulici a o ulici od čp.
139 (Kopecký) k čp.136 (Šmejdovi), kde splašková kanalizace chybí.
Jelikož bude v těchto úsecích v nejbližší době vybudována nová
splašková a dešťová kanalizace s navazující kompletní opravou

Z Občanské poradny: Pozor na nový trik podomních prodejců „LED žárovky jako dárek pro nové zákazníky“
Podomní prodejci vynalézají nové triky, jak vyzrát nad
spotřebiteli. Jedním z nich je „darování“ LED žárovek při uzavření
nové smlouvy na dodávku elektřiny. Z „darování“ se vyklube kupní
smlouva. Pokud se spotřebitel následně rozhodne zůstat u svého
původního dodavatele a novou smlouvu předčasně ukončit, může
Soudobé obsazení
se dostat do nepříjemné pasti. I v naší občanské poradně jsme se s
tímto případem setkali. Rádi bychom se s Vámi podělili o zkušenost
našeho klienta. Podomní prodejce společnosti Bohemia Energy
navštívil klienta a nalákal ho na dárek 5 ks úsporných moderních
žárovek, pokud změní dodavatele elektřiny a uzavře s ním novou
smlouvu. Klientovi byly nabídnuty výrazně výhodnější podmínky, a
proto se změnou dodavatele souhlasil. Po několika dnech navštívil
svého stávajícího dodavatele a se svou nedávnou zkušeností se mu
svěřil. Stávající dodavatel o svého klienta nechtěl přijít, proto mu
nabídl ještě lepší podmínky, než Bohemia Energy. Klient proto
souhlasil. Svému stávajícímu dodavateli udělil plnou moc, aby za
něho nové smlouvy zrušil. Za několik dní byl však klient nepříjemně
překvapen, když ve své poštovní schránce našel dopis. Psalo se v
něm, že sice od nové smlouvy na elektřinu odstoupil, ale
„darované“ žárovky vlastně nebyly dárek a proto je má buď vrátit,
nebo zaplatit jejich kupní cenu v řádu několika tisíc korun. Klient
vedle nové smlouvy na dodávku elektřiny podepsal také kupní
smlouvu na 5 ks LED žárovek, všechny za pouhou 1 Kč. Tuto korunu
po klientovi však nikdo nechtěl… „Vždyť je to dárek!“ Ve smlouvě
bylo také uvedeno, že pokud by chtěl klient od smlouvy odstoupit,
nezaplatí 1 Kč, ale 2.000 Kč, protože taková je údajně běžná kupní
cena 5 ks nových LED žárovek. Klient od nové smlouvy na dodávky
elektřiny odstoupil správně a včas a tedy i kupní smlouva na LED
žárovky je tím pádem zrušena. Podle evropské směrnice se nejedná
o dvě samostatné smlouvy, jedná se o smlouvy spolu související,
označované jako smlouvy doplňkové. Klientovi jsme doporučili
obrátit se s dotazem na spotřebitelskou poradnu dTest a na základě
jejich návrhu jsme klientovi pomohli sepsat odpověď na výzvu k
vrácení nebo zaplacení LED žárovek. Klient v odpovědi Bohemia
Energy informuje, že je schopen vrátit pouze 3 ks LED žárovek,
protože zbylé již použil. Za tyto použité 2 ks LED žárovek však nabízí
kupní cenu běžnou na trhu, která se pohybuje kolem 150 Kč za kus.
Klient v současné době čeká na vyjádření Bohemia Energy. Pokud
neuspěje, další kroky by poté bylo vhodné řešit s advokátem.
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Je možné, že bude klient nucen obrátit se na soud. Pokud se i Vy
setkáte s podobným problémem, rádi Vám v občanské poradně
pomůžeme. Více informací o tom, co děláme, kdy nás můžete
navštívit a kde nás najdete, získáte na www.uo.charita.cz.
Kontaktovat nás můžete telefonicky na lince 465 520 520, na
mobilu 734 281 415, nebo emailem na poradna@orlicko.cz.
Sídlíme na adrese 17. listopadu 69 v Ústí nad Orlicí.

Jak zjistím jména a kontakty proškolených autorizovaných
držitelů oprávnění?
Jména a kontaktní údaje autorizovaných osob nejblíže Vašeho
bydliště zjistíte u jednotlivých výrobců kotlů, jsou uvedena také na
webových stránkách výrobců, popřípadě na internetu pod
webovou adresou http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php - zde
najdete údaje autorizovaných osob z celé ČR s možností vyfiltrování
dle typu kotle a příslušného kraje.

Pracovníci občanské poradny Ústí nad Orlicí
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad,
e-mail: charleto@orlicko.cz, tel. 465 621 281, www.uo.charita.cz
Oblastní charita Ústí n.Orl. nabízí pomoc v případě mimořádných
krizových situací (povodně, požáry a další).
V rámci pomoci nabízíme například:
- Zapůjčení interiérových vysoušečů vlhkosti, tel. 731 598 830
- Mapování situace, sociální šetření v terénu
- Materiální pomoc, zajištění náhradního šatstva…
Koordinátor pomoci: Petr Kaplan, tel. 731 402 294

Je třeba kontrolovat kotel zakoupený v letošním nebo v loňském
roce?
Dle zákona je nutné realizovat první kontrolu kotle v určeném
termínu bez ohledu na stáří kotle.
Jak zjistím tepelný příkon svého kotle?
Příkon kotle si jednoduše spočítáte sami, pokud vydělíte výkon
kotle jeho účinností. Výkon kotle je uveden na výrobním štítku v
kW. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a
účinnosti naleznete v návodu ke kotli nebo vyhledáte na internetu
dle názvu a typu kotle.
A co když je výrobce kotle neznámý, již neexistuje nebo nemá v
České republice zastoupení?
Pokud je Váš kotel konstrukčně shodný s některým kotlem od
renomovaného výrobce kotlů, může jeho kontrolu provést osoba
proškolená společností s tímto podobným typem. Posouzení
konstrukční shody je pak záležitostí osoby s platným osvědčením

Přinášíme Vám informace k novele Zákona o ochraně ovzduší č.
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, která nově zavedla povinnost
pravidelných kontrol kotlů na tuhá paliva. Dle této novely je
povinností každého provozovatele kotle na tuhá paliva zajistit jeho
kontrolu nejpozději do 31.12.2016.

.Výňatek ze Zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění
zákonů č. 64/2014 Sb., č. 87/2014 Sb. a č. 382/2015 Sb. - § 17 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

Co novela zákona provozovatelům kotlů nařizuje?
Zákon o ochraně ovzduší předepisuje provádět podle odstavce h)
paragrafu § 17 kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Kontrola je
periodická jednou za dva kalendářní roky.

(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen
a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti
nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu
stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v
souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje
stanovenými tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy
a výrobcem,

Kterých kotlů se povinná kontrola týká?
Nařízení o povinné kontrole kotle se týká všech kotlů na pevná
paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně (a
to i krbových kamen s výměníkem, pokud spadají do této kategorie
příkonu), bez ohledu na rok výroby či datum instalace.

b) dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky
provozu a přípustnou tmavost kouře podle § 4,

Do kdy musí proběhnout první kontrola kotle na tuhá paliva?

c) spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují
požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním
předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje nebo
paliva uvedená v povolení provozu,

První kontrola kotle na tuhá paliva musí proběhnout nejpozději do
31. prosince 2016. Po tomto datu je provozovatel kotle povinen na
vyžádání obecního úřadu s rozšířenou působností předložit doklad
o provedené kontrole kotle na tuhá paliva.
Je třeba kontrolovat kotel zakoupený v letošním nebo v loňském
roce?

d) předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání
informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích, včetně
údajů o vnášení skleníkových plynů do ovzduší,

Ano, zákon nerozlišuje stáří kotle a tudíž povinnost zajištění
kontroly kotlů se týká všech provozovatelů kotlů na tuhá paliva o
příkonu 10 až 300 kW.

e) umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem
obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke stacionárnímu
zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a
technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu
stacionárního zdroje, za účelem kontroly dodržování povinností
podle tohoto zákona,

Co nastane v případě, že provozovatel kotle nesplní povinnost
kontroly?
Obecní úřad obce s rozšířenou působností (v našem případě MěÚ
Vysoké Mýto) může požadovat předložení dokladu o provedení
kontroly kotle na tuhá paliva. Doklad musí být vystaven odborně
způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o
ochraně ovzduší. V případě, že provozovatel nepředloží
požadovaný doklad, může mu být uložena pokuta až do výše 20 000
Kč.

f) provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem podle §
11 odst. 5,
g) provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o
jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze
č. 11 k tomuto zákonu,

Kdo je oprávněn provést povinnou kontrolu kotle?
Ke kontrole je oprávněna výhradně autorizovaná osoba proškolená
výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnění.
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h) provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má
od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen "odborně způsobilá osoba"), kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této
kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny
výrobce a tímto zákonem.

Vážení spoluobčané, chtěla bych tímto velice
poděkovat Vám všem, kteří jste přišli k
volbám. Dále mi dovolte, abych poděkovala
všem, kteří jste dali hlas kandidátce Starostů a
nezávislých a osobně Vám děkuji za
přednostní hlasy, které jste udělili našim
kandidátům včetně mé osoby. Vaší podpory si
velmi vážíme.
Mohu informovat, že i díky hlasům uděleným
v naší obci byli do zastupitelstva Pardubického kraje zvoleni tři starostové malých
obcí Hana Štěpánová, starostka Morašic u
Litomyšle, Pavel Eliáš, starosta Českých
Heřmanic a Olda Koblížek, starosta Vraclavi.
Všechny je znám jako lidi, kteří stojí nohama
pevně na zemi a jsem přesvědčená, že se
budou umět zasadit o práva obyvatel
venkovských obcí i na krajské úrovni.
Zuzana Tvrzníková, starostka
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zapojeni. Katalog poskytovatelů bude adresně distribuován držitelům
karet přímo do poštovních schránek. Do konce roku 2016 bude
probíhat další nábor poskytovatelů slev v Pardubickém kraji. Každá
provozovna, která poskytuje minimální slevu 5 %, je označena
samolepkou projektu Senior Pas. Podmínky k registraci jsou trvalé
bydliště v Pardubickém kraji a minimální věk 55 let. Registrace je
možná pomocí registračního formuláře a také telefonickou formou na
čísle 840 111 122. Další možností je registrace online přímo na
stránkách projektu www.seniorpasy.cz, nebo emailovou formou na
adrese pardubice@seniorpasy.cz. Na základě registrace bude
vystavena karta, která bude uživatelům doručena poštou, případně si ji
mohou vyzvednout na výdejním místě v Pardubickém kraji.
- Počet seniorů užívajících Senior Pas v Pardubickém kraji: 3517
- Počet poskytovatelů slev v Pardubickém kraji: 80
- Počet seniorů užívajících Senior Pas v celé České republice: 224 100
- Počet poskytovatelů slev v celé České republice: 2 288

Jménem obecně prospěšné společnosti KONTAKT Ústí nad Orlicí,
které je provozovatelem Linky důvěry, bychom chtěli poděkovat
obci Zámrsk za finanční podporu, kterou nám v roce 2016 poskytla
a které si velmi vážíme.
Posláním Linky důvěry je poskytovat lidem okamžitou telefonickou
pomoc v jakékoli obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí,
se kterou si volající neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení, ale i
radost potřebuje někomu svěřit a s někým ho sdílet. Linka tu je pro
každého člověka, který potřebuje pochopení, podporu a pomoc s
řešením své situace (např. lidé pochybující o smyslu života, mající
obavy z nemoci, problémy finanční, vztahové a další). Cílovou
skupinu tvoří osoby bez omezení věku a pohlaví. Šíře probírané
problematiky není ohraničena.
Výhodami telefonické krizové intervence je její snadná dostupnost
a anonymita. Službu poskytujeme za cenu běžného telefonního
hovoru. V určitých případech můžeme předat kontakty na další
pomáhající profese nebo další odborníky. Zájemci o naši službu nás
mohou kontaktovat na telefonním čísle 465 52 42 52 (nonstop),
poradenském emailu napis@linkaduveryuo.cz a přes Skype
linka.duvery.uo.
Bc. Lucie Prudilová, vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí
(Poznámka: Obec Zámrsk poskytla společnosti KONTAKT Ústí nad
Orlicí ze svého rozpočtu na sociální záležitosti v roce 2016 částku ve
výši 1.000,- Kč.)

bezplatná linka: 840 111 122, e-mail: info@seniorpasy.cz,
www.seniorpasy.cz

Boty vyšetřovatele zanechávají hluboké otisky ve vodou
rozmočeném popelu na podlaze toho, co bylo ještě před několika
hodinami výstavním rodinným domkem. Ohořelé stěny, propadlý
strop, z trosek nábytku se dá jen stěží určit, co byla čalouněná
souprava a co šatnová skříň. Žár změnil dokonce i stylová kamna na
tvar jakoby navržený výstředním sochařem. Zeptáme-li se, co bylo
příčinou tohoto požáru, odpoví vyšetřovatel pohledem ke kamnům.
Téměř půlmilionovou hodnotu má na svědomí chybné připojení
topidla ke komínu. Zdá se vám tento úvod trochu chmurný, ale dobře
poslouží k tomu, abychom si připomenuli některé zásady požární
bezpečnosti, bránící tomu, aby nás nestihl podobný osud. A to jistě
stojí za chvilku pozornosti. Již víme, že používání amatérsky
vyrobených topidel je nepřípustné, ušetříme si tedy své kutilské vlohy
pro bezpečnější příležitost a zvolíme některé z tovární, zkouškami
ověřené výroby. Při jeho zapojování budeme dbát na to, že kouřovod
nesmí být delší než tři metry a přesáhne´-li jeho délka 2 m, musí být
pevně zakotven ve stěně, aby se zabránilo jeho vypadnutí. Tomu
brání i sesazení jednotlivých dílů proti směru úniku spalin. Nemusíme
snad ani dodávat, že improvizovaný, špatně pospojený kouřovod z
dílů nestejného průměru se postará o požár stejně dobře jako najatý
žhář. Otvory do komínového tělesa, takzvané sopouchy, je třeba
opatřit keramickou vložkou nebo zděří stejného průměru jako mají
kouřovody. Pokud se rozhodneme po skončení topného období
topné těleso uklidit, třebas z prostorových důvodů, je nutno
komínový otvor uzavřít nehořlavou ucpávkou, nejlépe však
plechovým víkem patřičných rozměrů. Nikdy nepoužijeme pro tento
účel papír nebo jiný hořlavý materiál. A co vlastní komínové těleso?
Musí mít kompaktní nepoškozené zdivo, musí být v každém případě
omítnuto a obíleno to platí i pro půdní prostory. Účelem není mít
snad nejhezčí komín, ale pouze takováto úprava zajistí dokonalou
neprostupnost vůči spalinám a přílišnému žáru. Právní předpis také
předepisuje jednoznačně provedení vymetacích a vybíracích otvorů.
Musí být opatřeny dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky,
nepoškozenými a dostatečně těsnými. K péči o komíny patří i jejich
pravidelné čistění, které má význam nejen pro zachování požární
bezpečnosti, ale i pro dokonalé využití topného média. Čistění
komínů svěříme vždy odborné firmě, která případně rozhodne o
dalších potřebných opatřeních pro bezpečný a úsporný provoz.
Zajímá vás, jak dopadl postižený majitel ze začátku našeho povídání?
Špatně. Vyšetřování místa požáru jednoznačně prokázalo, že požár
vznikl od kouřovodu vypadlého přímo na textilní tapetu, použitou při
úpravě stěn. Kromě toho, že ušetřil za pojistné a bude si hradit škodu
sám, čeká jej ještě právní postih, protože došlo i k poškození
sousedních objektů v řadové výstavbě. Doufáme, že tato negativní
zkušenost poučí i vás.

Opakovaně upozorňujeme, že pokladna obecního úřadu je
otevřena pouze v úředních dnech, tj. v pondělí od 8 do 11 hodin a
odpoledne od 14 do 17 hodin a dále ve středu od 8 do 11 hodin,
odpoledne od 14 do 16 hodin. Přístup k pokladně a zodpovědnost
za finanční hotovost má svěřenu pouze pokladní obce paní
Hanušová, která pracuje na poloviční úvazek a na obecním úřadě
bývá jen v uvedené úřední dny a ve čtvrtek dopoledne a úhradu
poplatků tak v jiné, než uvedené hodiny a dny s Vámi vyřídíme jen
obtížně. Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad

Pardubický kraj spustil letos v červnu projekt Senior Pas. Ten
poskytuje seniorům nad 55 let věku možnost čerpat slevy pět až
padesát procent u vybraných poskytovatelů v celé České republice a
v Dolním Rakousku.
Podstatou projektu je vytvoření a realizace systému poskytování slev a
dalších výhod seniorům. Projekt je zaměřen na snížení finančních
výdajů seniorů při běžných nákupech a při provozování volnočasových
aktivit. Zajišťuje seniorům větší dostupnost kulturních, přírodních a
jiných památek a také podporuje drobné živnostníky. Vstup do
projektu a vydání slevové karty Senior Pas je pro všechny zájemce
zdarma. Slevy lze čerpat nejen u poskytovatelů v České republice, ale
také v Dolním Rakousku. Do projektu je zapojeno více jak dva tisíce
poskytovatelů slev. Seznam všech poskytovatelů slev je přehledně
uveden na webových stránkách projektu www.seniorpasy.cz. V
Pardubickém kraji je v současné době osmdesát poskytovatelů
různých služeb, např. v oblasti gastronomie a ubytovacích služeb,
cestování nebo návštěv muzeí a galerií. Velmi zajímavá je sleva, kterou
poskytují České dráhy. Dávají až 36% slevu na In Kartu. V rámci projektu
Senior Pas Pardubického kraje bude vydán tištěný katalog, ve kterém
najdou senioři všechny poskytovatele, kteří jsou v kraji do projektu

Článek zveřejněný obcí dle plánu preventivně
výchovné činnosti obce v oblasti požární ochrany pro rok 2016
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oslavili Den vody a Den Země. Na konci školního roku se také
poprvé setkala akční skupina tohoto projektu (náš pedagogický
sbor, paní starostka Zuzana Tvrzníková, paní hospodářka Eva
Horáčková, zástupce rodičů paní Ivana Jiráčková a pozvání přijala i
paní Daniela Lamberská regionální koordinátorka tohoto
projektu), kde jsme shrnuly tuto naši cestu a nastolily si další cíle.
Na školních webových stránkách je o tom všem vedena písemná i
obrázková dokumentace. Do nového školního roku vstupujeme o
tyto zkušenosti bohatší a rádi na ně budeme navazovat. Již jsme po
pěkné zkušenosti z minulého školního roku opět oslavili Den
Stromů. Pracujeme na úpravách školní zahrady, kde bylo potřeba
uklidit a odstranit staré porosty. Zde děkujeme za pomoc panu
Mikoláškovi, pánům Novotnému ml. a st., panu Josefu Horáčkovi a
Milanu Vojáčkovi a za finanční podporu Obecnímu úřadu Zámrsk.
Paní Špatenková zpracovala plán realizace školní zahrady a
společně s manželem zprostředkovali zakoupení stromků, které
jsme všichni společně zasázeli. V hodinách prvouky a přírodovědy
se cíleně zabýváme také ekologickou výchovou. Plánujeme exkurzi
do ekocentra Oucmanice, na ekofarmu Bozetice u Borohrádku a na
farmu Pohlových v Čermné.
Za učitelský sbor ZŠ Zámrsk Mgr. Ivana Veselá

Pro naše děti chceme to nejlepší, a proto jsme se rozhodli 22. února
2016 zapojit do projektu Skutečně zdravá škola. Tento projekt
pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou
potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu. A o tom by právě
pojetí dnešní moderní školy mělo být.

1. září 2016 jsme do naší námořnické posádky přivítali
9 nových plavčíků, s kterými se společně vydáme
na dobrodružnou cestu na ostrov Poznání. Všem přejeme
na naší cestě pohodovou plavbu a příznivý vítr do plachet.

Druhé pololetí školního roku jsme si stanovili za cíl, že malými
krůčky začleníme prvky tohoto projektu do školního vyučování.
Prostřednictvím dotazníku pro rodiče jsme zjistili pohled rodičů a
jejich možnosti. V průběhu 4 měsíců se nám podařilo uspořádat
mnoho akcí. Začali jsme soutěží Hravá zdravá snídaně. Uspořádali
jsme besedu s paní kuchařkou a hospodářkou ze školní jídelny. V
rámci výuky o zdravém životním stylu 4. a 5. třída navštívila školní
kuchyň a diskutovala s paní kuchařkou a hospodářkou o
potravinách. Žáci pak tyto informace projektově zpracovali a my je
dále využíváme např. na nové nástěnce ve školní jídelně. Začali
jsme se cíleně zajímat o to, co obědváme. Pomocí jednoduchého
hodnotícího systému děti evidují, jak jim oběd chutnal. Dáváme tak
i zpětnou vazbu do školní kuchyně, se kterou se snažíme
spolupracovat. Dne 20. května jsme uskutečnili Vitamínový den s
firmou MK Fruit, která zajišťuje pro naši školu projekt Ovoce do
škol, kdy děti dostávají 2 krát do měsíce zdarma čerstvé ovoce a
zeleninu, či 100% džusy. V tento den jsme také oslavili Food
Revolution Day - Světový den za lepší stravování dětí. Věnovali
jsme se odšťavňování a mixování ovoce a vytvářeli jsme ovocné
špízy. Na školní zahradě jsme vytvořili kyblíčkovou zahrádku s
vlastní vypěstovanou zeleninou. V rámci témat o zdraví jsme

Pedagogický sbor Základní školy Zámrsk

Rok utekl jako voda a dcera Pavlína Novotná se letos opět
nominovala na Mistrovství světa žen v plavané (tj. chytání ryb na
prut se splávkem), které se letos konalo ve Španělské Meridě od 22.
do 28. srpna. Spolu s panem Zbyňkem Bačinou jsem měl za úkol
dopravit materiál, který potřebují závodící k účasti, na závodní trať.
Čekala na nás cesta dlouhá 2800 km. Odjížděli jsme v pátek
odpoledne a na místo jsme přijeli v neděli 22. srpna odpoledne, kde
nás přivítaly teploty okolo 40°C. Zbytek naší výpravy dorazil letecky
večer. V pondělí jsme všichni vyrazili na závodní trať. Holky si
vyzkoušely za pět dnů tréninku, předcházejícího samotnému
soutěžnímu klání, různé druhy krmení a styly chytání. V pátek vyřkl
státní trenér pan Heidenraich ortel složení týmu na sobotní závod.
Závodní trať byla rozdělena na pět sektorů, kde závodí po jedné
ženě z každého zúčastněného státu. Letos přijelo na toto
mistrovství světa 15 států. Do sektoru ,,A“ byla nalosována Jana
Štiková z Prahy, v sektoru ,,B“ byla Markéta Nováčková z Brna,
6

na ,,C“ byla Pavlína Novotná, v ,,D“ Hana Půlkrábková z Kolína a v
,,E“ Klára Zahrádková z Mladé Boleslavi. Náhradnicí byla Bára
Bačinová z Třebechovic. Státní trenér nám určil strategii chytání: na
první dvě hodiny odchytávat malé rybky (oukleje a karásky) a ve
zbytku čtyřhodinového závodu se občas pokusit chytit nějakou
větší rybu, která najížděla do krmení, až právě po druhé hodině
chytání. Pavlína chytla za první hodinu 48 rybiček převážně karásků
a v druhé hodině 60. Potom jsme přešli na chytání větší ryby, kde se
nám podařilo chytit 2 kapříky a za poslední hodinu jsme přidali
ještě jednoho kapra a nějakou menší rybu. Po ukončení závodu se
všechny nachytané ryby zváží a podle váhy se určí pořadí. My jsme
se s váhou 13239 gramů umístili na pátém místě v našem sektoru.
Jana v sektoru ,,A“ skončila druhá, Markéta první, Hanka skončila
osmá a Klárka devátá. V kategorii družstev nám tyto výsledky
zajistily průběžné třetí místo.

Mladším žákům se ve skupině osmi celků podařilo zvítězit ve všech
sedmi podzimních zápasech a tak si můžeme vychutnat zimní
přípravu s příjemným pohledem na tabulku, kde držíme první
příčku. Tato soutěž se hraje ve dvou skupinách, kde se po konci jarní
části mezi sebou utkají vítězové obou skupin o okresního
přeborníka. Nejlepším střelcem soutěže je náš Denis Řehoř se
vstřelenými 20 brankami, na třetím místě mezi střelci je také Jan
Brýdl s 15 brankami. Na výborné úrovni se drží i naše obranné řady
se stopery Michalem Jiráčkem a Janem Winklerem.
Starší žáci se ve své soutěži okresního přeboru také neztratili a v
tabulce pěti celků po sedmi výhrách a jedné prohře drží druhé
místo za celkem Jablonné nad Orlicí a to pouze o nepříznivé skore.
Mezi střelci soutěže se na čtvrtém místě drží Matěj Krobot se 7
brankami.

Výsledky podzimu - MLADŠÍ ŽÁCI
Vraclav/Zámrsk - Kerhartice 12:3
Vraclav/Zámrsk – České Heřmanice 9:2
Vraclav/Zámrsk – Němčice 3:3 PK 3:2
Vraclav/Zámrsk – Semanín 8:6
Vraclav/Zámrsk – Brandýs nad Orlicí 2:1
Vraclav/Zámrsk – Jehnědí 7:3
Vraclav/Zámrsk – Řetová/Sloupnice 9:0

Tabulka soutěže - podzim 2016

Na nedělní závod vystřídal trenér Klárku za Báru Bačinovou.
Strategie na nedělní závod byla opět stanovena stejně. Bohužel se
Pavlíně dva kapry nepodařilo vytáhnout z vody a tak s třemi kapry a
190 malými rybkami skončila s váhou 11364 g na šestém místě.
Jana Štiková v sektoru ,,A“ skončila osmá, Bára Bačinová na 10.
místě a Hanka s Markétou v sektorech ,,D“ a ,,E“ na 13. místě.
Celkově jsme si těmito výsledky pohoršili v kategorii družstev na
šesté místo z patnácti států. V jednotlivcích skončila nejlépe z Češek
Jana Štiková na 17. místě, Pavlína na 25. místě, Markéta Nováčková
33., Hanka Půlkrábková 47., Klárka Zahrádková 71. a Bára Bačinová
75. z 90 hodnocených žen. Po závodě odjela děvčata na slavnostní
vyhlášení a my jsme se pustili do balení věcí a přípravy na odjezd
domů. Musím tímto poděkovat Pavlíně za dobrou reprezentaci
České republiky, když už po třetí v řadě se umístila na čelních
místech světového žebříčku (v Portugalsku skončila na 22. místě, v
Belgii na 13. místě). Dále bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu
Zámrsk za částečné pokrytí nákladů na tento závod.
Věřím, že na příští mistrovství světa, které proběhne v Maďarsku,
se Pavlína opět kvalifikuje!
Jiří Novotný

Jeden z nejpovedenějších podzimů za poslední léta v okresních
soutěžích má za sebou náš sdružený fotbalový celek mladších a
starších žáků Vraclav/Zámrsk. Postupně se zúročuje dlouhodobá
fotbalová práce této věkové kategorie, která nám připravila podzim
pěkného fotbalu a důstojné reprezentace našich obcí při zápasech
na Orlickoústecku.
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Reprezentovali nás:
V brance: František Wayrauch; v obraně: Michal Jiráček, Michal Wich, Jakub Krobot, Nikola Jiráská, Jan Winkler; v záloze: Jan Brýdl, Vojtěch
Hanzl, Ondřej Novotný, Denis Řehoř; v útoku: Anežka Wayrauchová, Ben Talacko. Vedoucí družstva: Zdeněk Brýdl, Trenér: František
Wayrauch

Reprezentovali nás:
Syrový Tomáš, Soušek Jan, Peterka Filip, Plocek Matěj, Talacko Sebastián, Brýdl Jan, Klofanda Vladimír, Řehoř Denis, Jiráská Nikola,
Krobot Matěj, Jiráček Michal, Novotný Ondřej, Jakoubek Jan, Wayrauch František. Vedoucí družstva: Roman Plocek, trenér: Petr Svatoš.
Všem, kdo stále fandí fotbalu mládeže v Zámrsku a na Vraclavi patří veliké poděkování. Držte nám palce i nadále!!

Všem, kdo stále fandí fotbalu mládeže v Zámrsku a na Vraclavi patří veliké poděkování. Držte nám palce i nadále!!
František Wayrauch

Na tradiční nepořádek kolem kontejnerového místa u hasičárny jsem na stránkách Zámršťáčku upozorňovala opakovaně a žádala
jsem občany, aby v tomto místě udržovali pořádek a odkládali do kontejnerů pouze odpad, který do nich patří. Vzhledem k tomu, že
takto zaneřáděné bývá hlavně toto kontejnerové místo, varovala jsem, že pokud se stav nezlepší, kontejnerové místo bude zrušeno.
Stále se zde však objevuje nový a nový nepořádek, odpad, který sem nepatří a co je horší, i rozsypané sklo.
Včera se na radu obce obrátila místní výjezdová jednotka s prosbou o nápravu stavu, protože při výjezdu z garáže opakovaně píchli
pneumatiku na vozidle. Došlo to už tak daleko, že si vždy před výjezdem, kdy jde doslova o minuty, musí plochu kolem nejprve
zamést. S tímto trpělivost už došla a rozhodli jsme o nutnosti změny. Informuji tedy všechny, kteří uvedené kontejnerové místo
využívají, že pokud bude v průběhu posledních týdnů letošního roku tento stav přetrvávat, po Novém roce bude kontejnerové místo
u hasičárny zrušeno.
Zuzana Tvrzníková, starostka
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